
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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Ποπῦοι: Ο. 1. (ἸΑΥ̓ αν 5ΟΝ9, 

ΟΑΜΒΕΙΏΌΟΕ ὈὑΝΙΝΕΚΘΙΤΥ͂ ΡΕΕΘ5 ΜΑΒΕΗΟΥΘΕ, 

ΑΝῈ ΜΔΕΙΑ ΙΑΝΕ. 

αἰαρασω: 50, ΜΕΙΓΙΝΟΥΤΟΝ ΒΤΈΕΕΤΥ. 

θείρα : Β΄. Α. ΒΕΟΟΚΗΑῦΞ. 

δε Ἰδοῖκ : ΤῊΕ ΜΔΑΟΜΙΠΠΑΝ ΓΟΟΜΡΑΝΥ. 

ἀβυπῦαῃ: Ε. ΒΕΥΜΟΌΝ ΗΑΠΕ. 



ΠΟ (ὃς τ δ χοκιον ΩΝ Λϑοῦ. 

ζει ΘΗΝ φῶτε ἴοῖ ξϑιθοο[ό 
πὰ ΔΓ οἸεύς, 

ΟΕΝΈΕΒΑΙ, ΕἸΡΙΤΟᾺ :--ἶ. 1. 5. ΡΕΚΟΥ͂ΝΕ, Ὁ.2. 
ΒΙΘΗ͂ΟΡ ΟΕ ΔΝΝΟΒΟΕΘΤΕΕ. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΚΟΡΗΕΤ 

ΕΖ ας}. 

ἩΙΤΗ ΝΟΤΕΘ ΑΔ ΝΖΚΟΡΌΟΟςΖΖΙΟΝ 

 Βν. 

ΤΗΕ ΒΕΥ. Δ..3, ΑΝ ΙδόΝ, ΠΡ Ὁ, 11,0. 

ΘΤΕΗΕΟΤΥΡΕΌ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ΓΟΑΜΒΕΙΏΘΟΕ: 

ΑΤ ΤΗῈ ΝΙΝΕΚΒΘΙΤΥ ΡΒΕΘ5. 

[900 

[4Ἐ τὶ ῖβ τοβογυδα.] 



9 

4) 
ἔς 
νἀ ποῦ τὸ 

᾿Ἰϑῶς 

Φ91079 

ἔργο αἰ οι τ89ρ5. ἤεῤγέηεα 1803, τϑοό, τθοοὸ 

(ὑπιπθιίσαε: 

ΡΕΙΝΤΕῺ ΒΥ ]. ἃ 6. Ε. ΟΚΑΥ͂, 

ΑἹ ΤῊΗΕ ὈὉΝΙΝΕΈΒΘΙΤΥ ῬΕΈΕΘ5. 

πα πτ Σ .... οοοο Π ́ τ-πππ--  χ-- παν ντδδδδδδδ.».........-- - - -- 

᾿ς; ας... σὔμᾶ-“-- “ἃ... 

ἐκ. 



ΡΕΕΕΆΘΕ 
ΒΥ ΤΗΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΚ. 

ΤΗῊΗΕ ἀεπεῖαὶ Ἑάϊῖον οὗ Ζ.ε (ανεόγλαρε δέδια 707 

ολοοίς τη Κ5 1 τρῃξ ἴο δὰν πὶ 6 ἄοδϑ ποί Πο]ά 

ΠΙΠ]56 1 γεϑροηϑίθ]α εἰζμεσγ ἔοσγ {Πς ἱπιεγργεϊαζίοη οὗ 

Ῥαδγίοι δῦ ραβϑϑαᾶραβ ννῃϊοἢ ἴῃς Ἑαϊζογα οὗ ἴπΠεῈ βανεῦδὶ 

ΒοΟΚ5 ανε δάορίεά, οἵ ἔοσ δὴν ορίηΐοῃ οὔ ροϊπίβ οἵ 

ἀοοιίτίηα {πᾶΐ ΠΟΥ πᾶν πᾶνε ἐχργεββεά, 1} ἴῃς Νεὲνν 

Τεσίδιηθηῖς. πόσα δϑρεοία !ν αιυδϑίίοηβ αγίδε οἵ [πε 

ἀςξερέϑε {πεοϊορίοδὶ ἱπηρογί, οὴ ψνῃοῇ {πε δοϊεϑὶ δηά 

πηοϑὲ σοηϑοϊδηζίοιιβ ἱπἰογργείοειβ ἤανεα αἰβεγεά δηά 

αἷνναγϑ ΨῚ] αἀϊῆεσ. Ηἰ5 δἷπὴ 85 Ὀδθὴ ἴῃ 41]] διιοἢ 

σα565 ἴο ἰεανε εαοῇ (οπίγθιυίζογ ἴο ἴῃς ιιηἰεϊξογεά 

δχοοῖβα οὗ ἢϊ5 ονη πᾶρηχεηῖ, οἷν ἰακίπρ σαγὲ παῖ 

ΤΆΕΓα σοηΐγονεῦου 5Ποι14 45 δ 85 ροϑβϑϑί]6 θεὲ ἀνοϊεά. 

Ης μᾶ5 οοπίεοηξορα Πἰπηβοῖ ΤὨεβν ψ ἢ ἃ σάγεδι] 

ταν! βίο οἵ [ῃς ηοΐδ5, ἢ Ροϊηςίπρ' οἷ Ομ βϑίοηβ, Ψ ἢ 

βιιρραϑίίηρ ΤΟσοσδβίοηδ! ν ἃ τεοοηϑίἀδύδίοη οὐ 50ΠΊ6 

αιιεϑίίοη, οὐ 84 {116 ἐγεαϊπιεηΐς οὗ αἰ σι] Ράβθαρ65, 

δΔη4 τς [πκδ6. 

Βεγοῃμά ἰῃΐἰθ ἢ6 Πδ58 ποῖ αἰϊεπιρίβα ἴο ἱπίδγξἝχσε, 

[ξε]ηρσ 1 θεϊίεσ [μδΐ δαοῇ (οπηηιθηΐαγυ οι] Ὦανε 

[5 οννὴ ἱπάϊνίπι1 οἰαγαοῖει, δηα Ὀείηρ σοηνίποεά 

(αὶ γεβῆπμεθα δηπα νδίιεῖν οἱ {τεαϊσηεηϊ ἂῦε πλοία 

ἴ[ΠδΔη 4 σοιηροηϑβαίίοη ἴοσγ δὴν ἰδοῖκ οἵ υπιξογην ἰη 

[ῆ6 561168. 

798 
- να, 



ΡΕΕΕΒΑΤΟΝΥ ΝΟΤΕΗ. 

ΤῊΕΞ ΒοοΙ οἵ ἘΣΖΕΚΙ6] ἰ5 1655 βυ6α (πῃ τηοϑὲ οἴ αῖβ 

ἴο Ὀ6 {Π6 συ ]δοΐ οὗ τλθυοὶν ρορυ]δῚ δηποίαδιίίοη. ὍΠα βίαϊς 

οὗ {πε Τεχί 15 βδυς (δὲ ἐγεαυδηΐ τοίδγθησαϑ ἴο 1 85 ψ06}] ἃ5 

το [ῃ6 Μειβίοηβ δῖα πηδνοι 8 ῦ]86. [Ι{ ψὰϑβ η0 ρατί οὗ [6 

ῬύΓροβα οὗ [ῃ6 [Ὁ] ον ηρ Νοῖθϑ ἴο σοηῃβδίσιοϊ 4 Τοχί; (ἢ6 
(Ὠηρ δἰτηθα δὲ μδ5 Ὀδθὴ ἴο 5Π6 Ὁ} [86 φθῆθγαὶ τιθδηϊηρ οὗ 

ἴ[ῃε Βοοκ, δηά, 1 ροββιθ!θ, [ῃ6 σοπηθχίοη οὗ [15 ραᾶτίς ψι ἢ 

ΟἿΘ Δποῖποσ; Ὀαὰΐ (ἢ6 τϑδαϊηρϑβ οἵ [ῃ6 Τ,ΧΧ, να σΘΏΘΓΑΙΙΥ 

Ρθεθη δά υςθα ψῇθη [Π6Ὺ ΡὈγθβθηϊθα δὴν ἱπιροτγίδηϊς ἀδνίδίοη 

το [6 Ηδῦτγτεν. [ΙἋη [ἢ6 Ἰδαίου ομαρίεογα ἰῃ6. ΜΆ. οἵ ψῃ]οἢ 

ἴῃς Οτεεῖὶς 15 ἃ ἰτϑηϑίδι!οη Ψψ85 1ἢ ΤΊΔΩΥ ἰηβδίδηοθβ ΙΏΟΤΘ 
οοττεοῖ {Π8Δῃ {πὶ οὗ ψῃ ἢ ἴῃ6 ῥγοβοηῖ ΗΘ ΌΤΟΝ 15 ἃ ΠΟΡΥ. 

ΘΟ ἢ δ᾽45 δ5Β ΟῚ ἄνδῖδῦ]α ἤᾶνα Ὀδθθὴ 64, δηά 

ΟὈΠΙρδΙοηΒ ἃῖ6 δοκηπον)θαρεά ἴο ἃ ΠΡΟΣ οὗ ψόσίϑ, 

Ὀδβϑιάδς5 ἴἤοβα παιηθά δἱ ἴπ6 επά οὗ [ῃ6 [ηἰτοἀιυοίίοη. Α 

ΠΌΠΟΙ οὗ ρᾶβϑᾶροβ ἴῃ τῃ6 Τοχῖ αν Ραββα [Π6 ἸὨρΘΏΌΠΥ 

οὗ [ῃ6 Ῥεβί βομοΐδυβ, ἀπ ἀρρϑδγ ἴο δ6 Ἱποῦγα ]Υ σοηῇιβαά, 

ΟΙδοῚ ρᾶγίβ οὗ 86 Βοοῖὶκ ἂῖα τϑηοσθα οὔβουσε ὈΥ 8] 1510 ῃ5 

ποΐ ποῦν πηἀοιβίοοά. Απά δίορθίῃου (6 βἰυάδης οὗ [ἢ6 

ΒοΟΟΚ ταδὶ [Κα ἰθᾶνα οὗ ἢ15 ἰαϑῖς ψι ἢ ἃ σογδΙ ἢ 56 η56 οὗ 
ἀείδδί. 

ΤΗΕ ΕΠΙΤΟΒΚ. 



ΓΟΟΝΤΕΝΤΟ. 

ῬΑΟΘΕῈΒ 
Ι. ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

Ολαῤίγ  ὍδΠε Βοοῖ οὗ ἘΖεκίοὶ......ννννννννννον 1Χ---ΧΥΙ͂! 

Ο΄αῤίεγ 77. ἘΖΕἸΚΙε] 5 ΗἰβίουΥ δηὰ Ῥχορμεῖὶς 
εν ΒΘ χυῇ---χχχὶ 

Οἠαῤίον 717. 7εῃοναῖ, Οοά οἵἉ ἴ5τ86] .......ννννννς χχχὶ---Χ] 

Ολαῤίον 777. ἴϑτϑεὶ, [8 Ῥεορὶδ οὗ {πῸ 1,οτά...... ΧΙ -)ᾷῖῆν 

1. ὙΤΕΧΥ ΑΝΌ ΝΟΤΈ ΘΒ, ον νυ νου νενο νον λον ἐν το ὐνν θεοῦ 1---261 

ΙΝΏΕΧΟ ..{00ν νον πὲς ολυν δι λό ον ὁ δι να ἐξ: 8 τόν Ὅν κὰ πρδον ϑεϑι 363 

᾿ ,Ἶ ὙΠῈῈ Τοχὶ δάορίεα ἴῃ τῃἷ5 Ἑαϊίοη ἰ5 δαί οὗ ὈΓΣΥ ϑουίνθηο 
(αρεόγίάρε  αγαργαῤά Διῤίσ., Α (δὴν ναγϊδῖϊοηβ ἴσου (Π6 οχγάϊ- 

ὭΔΙΥ Τοχί, ἙὨΙΘΗ͂Υ ἴῃ (ἢπ 5ρε]]ϊηρ οὗ οεγίαϊη ννογάβ, δῃηὰ ἴῃ [ἢς 

1.56 οἱ ἰ[411.5, Ψ111 Ὀ6 ποίϊοοα. Ἐὸγ [Π6 ῥσχίῃοὶρ]θ5 δάορίεα ὈΥ͂ 

Ἀσ ϑοσίνθῃεσ 85 τεραιάβ ἰῃ6 ῥγηζηρ οὗ ἴΠ6 Τεχί 566 ἢΪβ [ηϊτγὸ- 

ἀποίίοη ἴο ἴῃς Ζγαργαδά 4 1ὀϊε, ὈΛΌ]Ἰσμεα ὉΥ ἴ[ἢε Οδιρτάρε 
ὕίνουϑ ιν Ῥχεβδ. 





ΙΝΤΚΟΌΌΟςΤΙΟΝ. 

ΓΗΑΡΤΕΒΕ Ἱ. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΕ ΖΕΚΙΕΙ. 

ΤΗΕ Βοοκ οὗ ἘΖεϊκῖεὶ 15 5 ΠΊΡΙΟΥ δηα τόσα ρευϑρί σοι ἴῃ ἰῖ5 
ΔΙΓΔΏρσοπιθηΐ ἴδῃ ΔῺΥ ΟἴΠΕΥ οὗ [η6 ρστεδῖ Ῥιόρμοίῖοα] ὈοοΪκ5. 
1 ννγὰβ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ σοτηχηϊεἀ ἴο ψυυτἰηρ ἰαῖα ἴῃ ἴΠ6 Ῥσορβοιδβ 6, 
δΔηα, ὉΠ}|Κ6 ἴῃ6 Ῥτορηθοίθ5 οὗ ϑαΐδῃ, ψῃ ἢ ψ σα σίνεῃ οὐ 
Ρίθοοτηθ 8), ννὰ5 ἰϑϑιιθα ἴῃ 118 σοϊηρ θα ἔοσγῃ δῖ οὔσθ. Τῇ ῥγο- 
ΡὮδοία5 δἵὰ ἀϊϑροβεά ὕροὴ ἴῃ6 νὴ 016 ἴῃ ΟὨΤΟΠοΙορίοδὶ ογάδεσ, 

τουρ ἢ τ[ἢ6 ῬοοΪς ΤΔΥ Τσοηΐδιη στὰς {παι ψὰ5 ὭΘΝΟΥ δον 
βρόκβθῃ, δῃά Ἔνθ ἴΠ6 ργόρμεοίθβ [παῖ ννεσα οσδ γ ἀδ] ἱνεγθα ΤΑΥ͂ 
ἢδανα πάἀογροπα σοη δ᾽ ἀθγαῦ]Ὲ τπηοα!βοδίίοη ὑπάᾶϑσ ἴΠ6 ρθη οὗ (ἢ8 
Ῥτορμῃοῖ νῇξῃ σγορτοάιςοϊηρ ἴθ. Νόοηςδ οὗ [Π6 ῥρσορῃεῖβ 5βῆεν8 
ΔΏΥ ΔΙΩΧΙΕΙΥ ἴο τοοοσὰ ἢ]5 ἀϊβοουγθαθ 1 (6 ρῥ͵ΥΘΟΙσ6 ἔοστῃ ἰἢ 
ΏΙΟἢ ἢς ἀεϊνεγεαὰ ἴθ. Ὑῃδ δἷπὶ οὗ [ῃ6 ῥσοόρῃεῖβ ἴἢ {ΠΕΙΓ 
τ ρ8 ννὰ5 ποΐ ᾿ΠΟΥΔΙῪ Ὀυϊ Ρῥγδοίϊοδὶ, δ5 1ἃ ψὰ8 ἴῃ {86} 
ΒΡΘΘΟθθ5. [ἴΐτ νὰβ πεῖὶσ ρυσροβα ἴο ἰηἤπθησε [Π6 τηϊηάβ οὗ [πΠ6 
ῬΘΟρΡΙΘ ψ ἤθη [ΠΟΥ Θροίθ, δηᾶὰ [15 ψὰ8 δα 4}}γ {Πεὶσ ῬΌΓΡΟΒΘ 
ψΏΘη ΤΟΥ ψτοίθ, δηά, ἰξ ἴῃ τπ6 ἰηΐογναὶ ἴῃἢ6 αἰτουτηβθίδησαϑβ 

οὗ ἴ)6 ρεορίες μβαά ἴο ϑδοῃς δχίθηξ ομδηρθά, ἴοῪ ἀϊὰ ποῖ 

Πιαϑίίδῖα ἴο δοοοιηϊηοάδίθ ἰμοὶσγ ἰΟΥΤΏΘΥ αἰδοοῦσϑοβ ἴο ἴΠ6 ΠΟῪ 
βἰτυδιϊοη. 

Τῆς ῬοοΚ οἵ ἘΖεκίο] 5 οοσυρίεα ψῈ ἔψο στοαὶ ἰἤθτθ5 : [86 
ἀεδίιτγυςιίοη οὗ [ἢ6 ΟΥ̓ δηά πδίΐοῃ ; δηῃᾶά [6 τϑοοηβιιτυτοη οὗ 

[6 ῥδορὶς δηά {μεὶγ εἴεῦμαὶ ρεᾶσθ. Τα ῬοοΙ ἴἢ5 [4115 ἰηῖο 
ἴνο δαι4] ἀϊν 5 ἢ 5 οἱ 24 σμαρίθσβ θοῇ :- 

ἘΖΕΚΙΕῚ, ὄ 



Χ ΙΝΤΚΟΒΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΕἸγϑῖ 1 ἱν ϑίοῃ, 6}. 1.-χχὶν., ῬΥΟΡΏΘοΙ65 οὗ ἴῃς ἀδοισγυςίίοη οὗ 

(Π6 ΟΥ̓ δηᾶ πδίϊοῃ, 115 σευίδιηϊυ δηα πθοθϑβιίυ. 

ϑαςοηῃά ιν ϑίοη, οἢ. χχν.---Χ]ν}}., ΡΥΟΡΏΘΟοΙ65 οὗ [ἢ6 γχϑϑίογα- 

τ΄ἴοη οὗ ἴῃς ρβορῖδ, {μεσ γασεηθσδίίοῃ δηᾶ εἴογηδὶ ρθᾶοα 85 ἴῃς 

ὈΘΟΡΙΪΘΟ οἵ (η6 Ι,οτά, 

Τῆδθ6 ῥγορἤ6Ο165 ΔΥῸ (οΥ ἴΠ6 πιοϑβῖ ρασγί βυτὈ0}104] δοίίοῃϑ, οὗ 
ψΏΙΟΝ [ῃ6 ἀχρ]δηδίίοη 15 δα ἀββᾶ ; οὐ 8]]Θρότ 5 δῃὰ γι α]65, τῃ 6 

τηθδηϊηρ οὗ ΝΏΙΟΏ 5 τεδα ἴο ἴῃς ρεορὶθ. Τ]οΙΡΉ ἃ ροοά ΤηΔηΥ 

δου] ανθηῖβ δῖα τοίογγθα ἴο, ἴῃ8. Ῥοοῖς σοηΐαϊη5 ||1|6 τῃδὶ 15 

Ὠϊδίοτί οὶ. [11 15 σαῖμποσ ἃ Ὀοοῖϊς οὗ ρεηθγαὶ ῥυγποῖρ]65. Τα 
ῬΓΠΟΙΡΙῈ 5. ἂῇα 411 Ὀὰϊ ἀδάποιζοηβ ἔτοσὰ ἴῃ6 ργορῇῃει᾽ 5 σοῃοσορίοη 

οὗ ]εῃονδῇ, ἀοά οὗὨ δσγϑὲὶ δηά (οά ονϑσ 811. [ἢ τῃϊ5 τεϑρεοῖ 

ἘΖΟΚΙΘΙ γθϑθῃ}]65 [ἢ6 δυῖῃοῦ οὐ [5. χ]--- ἰχνὶ, ᾿πουρ ἢ6 [85 
ΠΟΘΙ ΘΓ [ὰ6 Ὀγεδάτῃ οὗ βυτρδίῃυ ποὺ [μ6 οἷον οὗ διμοίίοη [Πδῖ 
αἰδεϊ σι 5} [ἢ Ενδηροὶθί οὗ τὴς ΟἹά Τοβίδιηθηϊ. 

ΕἸγϑί ιν ϑίοῃ, οἢ. 1.---᾿χχὶν. Ῥχγορῇεοίθβ οὗ ἴπΠ6 ἀδβίγιοιοη οὗ 

[Π6 πδίιοῃ, 
ΕἸγϑί ϑεοίίοη, οἢ. 1.-ὶ], 21. ΤἼΠΘ Ρτορῃοῖ 5. σοηδθοσγδιίίοη ἴο 

Ὠ15 σδ]] ηρ, δπὰ ἢγϑὶ ρογὶοα οἵ ἢϊ5 τα ἰβίγυ (Υ0υ}ν 592 Β.0.). 
(1) ΟΠ. 1. Μιϑβίοῃ οὗ ]ϑῃονδῇ, 6 (οά οἵ [5τ86], ψῇῆο οΔ]}ς 

δηὰ ςεηάς [}1Π|. 
(2) (. 11. 1--ἰ!!. 9. Ηἰς5 πιλίϑϑίοῃ ἴο ἴϑγαεὶ ἃ5 ἃ ρτορῃεῖ. 

Η!5 ᾿ηϑρίγαϊίοη, ὑοῦ [6 ΒΥ 0] οὗ δαδιίηρ ἴΠμ6 το}] οὗ ἃ Ὀοοῖκκ 
Ὀγεϑεηϊδα ἴο ἢΐπὰ ἴῃ ἴῃ6 ἢδηά οὗ ᾿ἐμονδῇ. 

(3). ΟἿ. 11}. 1ο---ῶι. Ηδε ροδβ ἴο (η6 Εχ!θ5, απὰ ἤθη ΔΠΊΟηΡ 
{6 πῇ γθοδῖνθ5 ἃ ΟἸΘΆΓΟΓ νον Οὗ ἢ15 τηϊϑϑίοη, ΏΙΟἢ 15 ἴο 6 ἃ 

Διο ἴο ΑΓΏ ΘΥΝΘΙΥῪ ἰηἀιν!άπ4] ροίβϑοη, ἴἢ6 ψνιοκεα [δαῖ 6 
ΤΏΔΥ ἴυγῃ ἔγοηλ ἰδ δν]}, δηά {Π6 τἱρῃίθοιιβ ἰεσῖ ἢδ [4]] ἔγοιη ἢ 5 

ΓΙ σὨϊθου5η 655. 

ΤῊ {μοορἤδηΥ οὗ οἢ. 1. ἰ5. ἃ ν᾽ϑίοη οὗ Γεονδῇ 85 6 15 ἴῃ 
ὨΙΠΊ56 17 (ῆπ4] ποίς ἴο τῇς ζπμαρίοῦ). Τα δρροϊηϊηθηῖ οὗ ἴῃ 6 
ΡῬτορμοὶ ἴο θὈ6Ὲ ἃ νδιίομιηδηῃ 156 ποῖ ἃ σβδηρα οἡ ἢ5 Οὐ βΊηΔὶ 

δρροϊπιίτηθηΐ ἴο Ὀ6 ἃ ῥῬγορβεῖ, 1ΐ 15 ἃ πιοσα ργθοῖϑα ἀεβηϊοη οὗ 

ἰι. Τα ρσγόρδεῖ οἵ 1ηϊ5 ρὲ 15 ἃ αι μπιδη, ἃ νάγηογ οὗ ἱπάϊ- 
νίάυα] θη. ΕῸΥγ ἴΠ6 οἷά ογάδθσ. 85 σῆδηρδαά, (ἢ ϑβίδϊα 15 α15- 

ΔΡρΘαγίηρ, δΔηα ΟἿΪΥ ἱηαϊν!άπι41}5 ταπιαίη οὐἵ οὗ ψῖο ἢ ἴῃ6 ΠΟΥ 
δῃὰ εἰθγηδὶ Κίηράοηι οὗ 6 μοτὰ ἢδ45 ἴο Ὀ6 γβοοηϑίσιοίεα (ποῖα 



ΙΝΤΚΟΌΌΣΤΙΟΝ. χὶ 

οὐ 111. 16). Οὐ 186 σξῃθίαὶ τηθδηὶηρ οὗ ἴῃη6 νῇοΐς βθοίϊίοη οἵ. 
ποῖᾳ ΟἹ 11]. 21. 

Θϑεοοηά 5ϑοιϊίοη, οἢ. 11]. 22--ν!]. 27. ϑυ7ιθο 1641] ΡγορἤΘοΙο5 

οἵ τῆς ονοτίῆγον οἱ ἴῃ ον δηά οἰαῖϊθβ. (Ὁ πάεσ ἰοσοροίηρ ἀδῖα.) 
(1) (ΟἿ. 111. 22---2ώ75. ΟἼδηρα ἰὴ [86 ρσγορῃοῖ δ ργοσδάμτγε: μα 

15 σοπηηδηἀθα ἴο σε456 ἴογ ἃ {ἰπ|6 ἔγοτηῃ Ὀδίηρ᾽ ἃ ΡΕὈ]1ς γεργονου. 
(2) (ἢ. ἱν. ϑυγροῖς οὗ [ῃ6 5ίερε οὗ τῆς οἰΐγ, (ἢς το ]6 

ΒΟΔΙΟΣΥ ΠῚ] 1ἴ, ἀηα οὗ (ἢ6 ρΡΘΟρ]ε5 Ὀθαγίηρ {Π6ῖν ΠΊΕ ἴῃ 
6ΧΙ]]6. 

(33. (ῃ.ν. Ευγίμει ϑυιῇῦρο β οὗ τῃ6 δῖε οὗ ἴῃ6 ᾿Ἰπῃδθιϊδηῖϑ : 
ἃ [γα 51Π4}} 416 οὗ διαΐηα ; ἃ [πἰγὰ [4]1] ὉῪ τῆς βϑνψοσζά δγοιηᾷ [ἢ 6 
οἷν, δηά ἃ [πιγᾷ Ὀ6 ϑβοδί(εσγεα δηϊοηρ ἴη6 ἡδίϊοηϑβ, 511} ριυγϑιθα 

Ὀγ 186 ϑνοσζά. 
(4, (Ὦ. νὶ. Ρτορῆξεου οὗ ἀφϑιίσιοιίίοη οἡ ἴΠ6 τηοιηΐαϊηβ, ἴῃς 

τηοπηϊδὶ η-]δηα οὗ [5γαϑὶ, νθγα 1Δο] Δ 1165 Ἔνοσυν ἤθγα ῥγον δ ]δά. 
(5) (". νι]. Ὀῖγρα ονοῦ (ῃς ἀονηΐ}} οὗ [6 Οἵ δῃά παίϊοῃ. 
ΤῊϊγα βθοίΐοῃ, σἢ. νὶ]].-χὶ, ΜΟοτγα ρύδοῖβα 5υτὈ 1164] ΡΙΟΡἢ6- 

οἷ65 οὔ ἴ[ῆς6 ἀσϑιγιοίίοη οὗ [ῃ6 ΟἸΕΥ δηά ρβορὶς δἱ ᾿ βονδῃδβ ονῃ 
Βαῃά, Ὀδοδιιδα οἱ ἴῃμε ἰἀοϊαίτζοι 5. Ρο]]υτοη οὗ 5 ἢουπε (Ατρ. 

5ΟΙ Β.0.). 

(1) Οἱ. νι]. ὙΤηδ τ] Ρ]16ἀ Ιἀο]αίτ65. ἴῃ τῃ6 Τερίδ : [86 

ἰτηᾶσα οἱ ͵6δίοιιϑυ ἴῃ [6 σουγί; ἴῃ6 Ὑνουβῃρροῖβ ἴῃ ἴῃ6 οἤδιη- 

Ὀ6Γ5 οὗ ᾿ἸΆΡΕΙΥ ; [η6 Ψοηθη δι ηρ ΤΟΥ ΤαιηηλιΖ; δηᾶ [6 
5}}}-ΟΥΒὨΪΡ Ὀοΐνεθη (6 ΤοΙΏρΡ]6 δπά [Π6 αἹἱίαῦ (οί. δ] ποῖβ 

ἴο ἴὰμ6 (}.). 

(2) (ἢ. ἰχ. ὅϑυαθοὶ οὗ {δε βἰδυρῇῃῖογ οὗ [η6 ἰάἀο]αίτουβ ρ6ο- 
ῬΪ6Θ. Α πιδϑϑθηροῦ ἔτοιῃ ἴῃς 1 οτὰ Ρά45565 [σοι σὴ (ἢ6 οἰἵγ ρυϊ- 
ΌΠΡ ἃ τηδῦῖς οὐ [6 ἔογερεδα οὗ 8ἃ}]1] νῇο Ὀδθννδὶ] (ἢ6 δν}]5 (Πδὲ 

ΡΙενδι!, ἀπὰ ἢδ 15 [Ὁ] ονεα Ὀγ ἀϊν!ηθ Ἐχθοι τ] οηθῖβ ἡ ῆΟ 514Υ 4]]} 

Ὡοῖΐ 50 564]66. 

(3) Οἢ. χ. ϑγιηροὶ οὗ [86 ἀεδιγυοσιίοη οὗ [6 εἰΐν Ὀγ ἢτγα 
τοι σοά, 

(4) (Ἡ. χὶ. ϑγιῆροὶ οἵ ἴμ6 1,ογὰ 5 ἀδραγίιγα ἔγομι ἢϊ5 Ηοιιϑο, 

δΔηα δραηδοῃπιεηῖ οὗ ἴῃ οἰἵγ ἴο [Π6 ΠΥ οὗ ΠΘῚ Θη ΘΠ 65. 
Ἐουγ βοοίίομ, ςοἢ. χὶϊ.---χίχ, ΤῊΘ ϑδη6 [ἢδ6π|ι6 οὗ ἴῃ6 σοτ- 

[αϊην οὗ ἴμ6 ἀδδβισιοιίοη οἵ [6 παίΐοη, ν ἢ ῥτοοίβ οὗ 115. πηογαὶ 
Ὠδοαβϑῖγ. (ΥΝοις ἀδίθ, Ὀυϊ Ιαῖογ τ[μδη ργεςεαϊηρ.) 
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ΧΙ ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

(1) ΘΟ. χίϊ. 1--.2ὸ6. ΤὨδ ὑῃρε]ϊεῖ οὗ [ῃ6 Ῥβορῖὶς 18 ϑυοῦ τμαὶ 
ὨΕΥ͂ 5'ρη5 πηυδί Ὀ6 σίνεη ἴῃθπὶι. ΘυτηθΟ] 1041 ΡσορἤΘΟΥ οὗ ἴῃς 

αἰϊεπιρίβ ἃ δβϑοᾶρε οἵ ἴῃς [κίησ, δῃηὰ 18 οἀρίυγε Ὁ. τῃ6 (ΠΔ]- 
ἀεδῃβ. 

(2) (ΓΙ. χὶϊ. 21---ὧᾶ. Τῇδ ρῥβορ εἶ πη 6] 6Γ ἰβ ΡΑΙΓΠΥ ἀπς 
ἴο {Πε6ὶγ ορϑογνδίίοῃ οἵ [6 Ἵσμδγδοίθσ οὗ ρσόρῆθογυ. Βαΐ [88 
ῬορυΪϊαγ ᾿ηδρίπδίϊοῃ [πὶ ρτορῃδοὶοβ οἵ δν]] δὶ] ἴο σοπῖα {τ 6, ΟΥ 
Γαίου ἴο ἴΠ6 ἀϊδίαπι διΐαγα, 51.411} γαοεῖνε ἃ βρεθαυν δηὰ τουτὶ] 
ταξαϊδιοη. 

(3) (. χίϊ!., χὶν. ΤὭεβε ἀο] αϑἰοῃβ οὗ [Π6 ρβορὶςα ἀγα ἐοβιογεᾶ 
Ὁγ [ῃ6 4156 Ργορῃεῖβ, ΨῆΟ ῬσΟΡΉΘΞΥ ΟἿΪΥ οὗ ῥγοβρευῖϊυ. ΤῆΘ 
Ριορῃεῖβ Ψ8ο ἀδοοῖνα δῃηά ἴποϑ6ὲ Ψηὴο ἃγε ἀδςεϊνεα Ὁ. μετὰ 
541} ρα ἢ τορεῖμογ.. 

(4, (Γῇ. χν. Βιυῖ Ψ}Πο [ῃ6 Τιογὰ ἀδϑίγου [ἴῃς παϊίΐοῃ οὗ [5Γ86], 

[η6 νίπε οὗ 15 ρδηίίηρ ᾿--Τ 6 πδίίοη οὐ [5γ86] διγηοὴρ [ἢ 6 
ὩὨδίϊοη5 ἰ5 πκὸ τἴῃ6 νὶῆθ ὈγΑΠΟὮ διηοηρ [86 ἴγσγθθβθ. Ὗἀοοάΐ ἴοσγ 
'ῈΠ6 νἤθη ψ ΏΟ]6, νῃδῖ 15 1 ροοά ἰοῦ πον ἤθη ΠΑ] -Ὀυγηΐ ἴῃ 
186 ἅτε ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 ἤἥυηρ δρδϊῃ ἰηΐο ἴῃ6 ἄγε δηᾶ νῇῃΟΪΥ σοη- 
ϑυτηρα, 

(56) (ἢ. χνὶ. Ῥαδγζδῦϊε οἵ τῇς ἔοιπάα]ϊηρ σὰ ψο Ὀδοδπια 

τὴς δι 1}1655 ψιθ. [1,εἰ 15γ86}}5 Βἰδίοσυ 6 Ἰυἀροά, ΨῈδί 885 
ἴ θδθη θαῖ Ομ ρεγβίἰϑίθηι σουγβα οὗ ἱηρται πᾶς δηὰᾶ απέλιτὨἔυ]- 
Π655 ἴο Ϊαονδῃ ἢ Ηεδζσ ομαϑιϊβοιηθηῖ σδηηοΐῖ Ὀ6 ἀείογγοα, 
(6) (. χνι!. Απᾶ τχιϑὶ ποῖ Ζεαάοδκιδῃβ ρεγβαγν δραϊηβί ἰῃ6 

Κίηρ οὗ Βαῦυϊοη, δηὰ ἢϊ5 Ὀσεακίηρ (6 οδῖῃῃ. οὗ θβονδὴ Ὁδ6 
ῬυΠΙσῃεα; Ηδ 85 Ὀτοιρῆξ χα Ῥοϊἢ οὐ Βιη56 1 δηὰ οὐ [86 
κΚιηράομῃ. Υεῖ ἴῃς Ιοτὰ Ψ}}] 5εῖ ὉΡ ἃ πον Κιησάοπι οἡ ἴῃ ἰαηά 

οὗ ϑγδεὶ, Ιηἴο ΨἘΊΟὮ 411 πδίϊοῃϑ 504}1 θ6 σδιμεσεά. 
(7) Οἱ. χνι. ΤΠδ ῥγίπο!ρ]65 οὗ τῃ15 Κίηράοπιλ: (6 τὶρῃῖ- 

Θοι15 5}4]] ἵνα 1 15 Πρ δου 5 655 δηὰ (Π6 5: ΠΏΘΓ ἀϊ6 ἴῃ ἢ15 5ἰη. 

ΤΟ [σὰ μαῖῃ 0 ρ]θαβϑυγα ἴῃ ἴ86 ἀδδίῃ οὗ ᾿ἷπὶ (ῃαΐῖ ἀϊείῃ. 
ΝοΟΩΘ 58}4}} ρϑυιϑῃ ἴοσ [Π6 51ὴ8 οἱ δῃοίμευ : ποι ἀοθ5 ΔΩΥ 
τδῃ 116 ὑπο ἃ Ὀδη ἔἴτοπλ 5 ον ρϑϑὶ 116. ΤὨρτγοίογα ἰοῖ 
ΘΥΘΓῪ τηδη τερεηΐ [Πδῖ 6 τῇδῪ ἰἷνα (οὗ, ἔπ] ποῖβ ἴο [86 (ἢ. 

(8) (ἢ. χίχ. [1,δπιεηΐ ονοῦ [δῇ δηά ΘΟ τουδὶ] ἤοι56. 
ΕΠ βεοϊίοη, οἷ. ΧΧ---χχὶ. (οποϊυάϊησ Ργορῃθοῖθα ἀθιηοη- 

βίγαϊηρ [86 πεϑοαϑϑιῖυ οὗ 15γ86]᾽5 ἀδδείσυοιίοη. (Αυξ. 590 Β.6.) 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. χιΕὶ 

() (Ἀ. χχ. Τδῖ νῃῖοἢ 885 ργεβεγνεα [5γ86] ἔγοπὶ ἀδβίσυο- 
[ἰοὴ δἴ ὄβν υΥ βίαρα οὗ Ποὺ ῃἰβίοχυ, δῃά ἴμαΐ ψὩ]Οἢ 45 ρσίνεῃ ΠΟΥ 

ἃ Ὠἰδίοτγ, 885 δε [Θονδῃβ γοραγὰ ἴου ἢΪβ οὐνὴ ἢδ1η6---ἰαϑί ἰΐ 
5ῃου]ὰ Ὀ6 ρτοίδηεά δπιοηρ ἴῃ 6 δι! οηϑβ. 

(2) (ἢ. χχὶ. Βυΐ ποῦν [ὶ5 [ἢγϑαῖβ υαἱϊεγεα ἰοηρ ΔρῸ πιαβῖ 
ἴακε οὔεοιῖ. ὙΤῆδ βϑνογά οὗ [86 [ογὰ 5 νηειεα δηᾶ ἔχ ϑῃθά 
δραϊηϑί [6 Υ} 54] 6}. 

(3) (ἢ. χχῖ. Τῆα αρρταναϊθα ο'ῃβ οὗ 84]1 οἶαϑϑθς οὗ τῆς 
Ῥεορΐο : (6 τόγδὶ ἤοιιβδθ, ἴῃ ῥγιθϑῖβ, ἴΠ6 ῥγορῃοίβ, δηῃά τὴς 

ῬΘΟρΪΕ οὔ τῃε ἰδΔηά. 

(4) (Ὦ. χχὶ!, Νανν ὄἌἐχροϑυσγα οὗ ἴῃς 116-Ἰἰοὴρ ἱπηπλογα {165 
οὗ τὴς ἔνο δάυϊζογοιιβ νοσήθη, ΟΜ οΪδῇ δηα ΟΠΟ ΌΔΗ (ϑαχηδσίδ 
ἀπά [61715461}}}.Ψὕ 

ΑἴδοΥ ἃ διθησα οὗ βενοσγαὶ γδασβ [86 σῃ ΠἸΑΥῪ πιονεπηθηῖβ οὗ 
ΝΕθυομδάποζζασ ἄγεν ἃ ἢδνν δΔηά ἤηδ] ογδοὶθ ἔγοτῃ [ῃ6 ρσορῆδί 
αραϊηδὶ [Θυυϑαίθῃ, [|84η. σ87 Β.Ο, τ1π6 τῆς ψἤεη ΝοΡυομδά- 

ΠΘΖΖΑΓ Ὀερδῃ ἴο ἰηνοϑῖ (86 ΟἸ(Υ. 

(5) (Ὠ. χχῖν. ΕἾΔ] βυῃρο] οὗ [6 Ξἷερε δηά ἴΠ6 ἀϊβρεγβίοη οὗ 
[ἢε Ρθορῖβ, δῃὰ οὗ {μεὶγ ρυτι βοδιίοη ἔτοπι εν] διηϊάϑι ἔα Δβ]ο- 
τἰοη5 οὗ [ῃη6 6Χ1}]6. Α συϑίεα οδ]άγοῃ 15 βεῖ ἀροὴ [86 ἤτα τΠδῖ 115 
σοηΐθηῖθ ΠΊΔΥῪ Ὀ6 5θοἰ με δηᾶ ρυ]εὰ ουἱ ᾿ῃαἸβου πλ πδίοὶν (ἢ 6 

ϑῖ6σε δηᾶ ἀἰβρουβίοῃ), δῃὰ (μαΐ 115 Ὀγαθ8 ἴδῪ ρίον δηά 115 σιιδῖ 

δΔηὰ ἔου] 655 ΠΊΔΥ Ὀ6 τηοϊΐδη δηᾶ ρυτρεά ἀνϑγ. 

ϑεοοηα Ὀϊν ϑίοη, οἢ. χχν.--χὶν}}}. Ρτχορδδοίεβ οὗ (ἢ6 ταϑίογα- 
το δηᾶ γεσοῃβίτιοίίοη οὗ [16 παίίοη (Χχν.---ΧΧΧΙΧ); δηά ν]βίοῃη 

οὗ ἴῃς ἢμα] δηά ροτΐθςϊ οἰαΐϊε οὗ ἰϑγδθὶ 85 (ῃ6 Ῥεορὶε οὗ [πε 
Ιοτά (ςἢ. χὶ]. 54Φ.). 

ΕἸτϑί δϑοιίοῃ, οἢ. χχν.---χχχὶὶ. Ῥγορῇδοϊεβ. σοῃοοσγηΐηρ ἴΠ6 
ΠΔΙΙΟΏ5. 

ἸΤΏδθ6 ῬΓΟΡΏΘΟΙΘ5 ΟΟΟΌΡΥ ἴΠ6 ρῥἷαςα ἴῃ ἴ6 Ῥσγορῃειβ ὈΟΟΚ 
ΡΙΌΡΟΓ ἴο [πε σοηϊθηῖθ. ὙΠΘΥ 816 δὴ ἰηἰγοἀποξοη ἴο [μ6 ροϑβὶ- 

εἶνε Ργόρῇδο!θβ οὗ [Πη6 ταϑιογδίζοῃ οὗ [5γτ86]. ὍΤῃδ ἡυάρτηθηΐβ οἢ 
1ὴ6 πδίϊοηβ Ῥτεραα [6 ΨΑΥῪ ἔογ {μεῈ γαϑϑυϊτυςτοη οὗ ἴῃς Ρθορ]δ. 
ΤὮΘ Ρυγροβα δηά εἤεοϊ οὗ [Πδπὶ 5 ἴο σακα [δ μβονδῇ, ἀοά οὗ 

Ι5γδθὶ, δηὰ ἀοά ονεσ 411, Κπονῃ ἴο ἴῃ6 ῃδίίοῃβ, 580 [δαὶ ἴῃ 6 Ὺ 

5881} ὯῸ ΤΙηΟΓῈ να Χ ΟΥ βεάυος 5 ρθορΙθ, 845 ἴΠ6ὺῪ ᾶνε ἀοπα ἰῇ 
[86 ραϑί (ςἢ. χχνἱ. 25) 26); δῃᾷὰ Ὧο τῇογα 11 [μδλβεῖνεβ τ ἴῃ 



χν ΙΝΤΕΟΌΌΟΝΤΙΟΝ. 

ΡΓὰς οὗ μεδατί δραϊηϑὶ [Πε6 οπμβ νίηρ αοάἂ (οἔ, ἰηϊτοάιποζοτγυ ποῖα 
ἴο οἢ. χχν.). Ὁῃ6 ῥρτορῃεϊ ἄοεβ ποῖ ρυῦϑδια (6 ἀδβίϊηγ οὗ ἴῃ 6 
ὩὨδΔίΙΟΏ5 (ὙΠ ΘΓ, ΠΟΥ δῖδίϊα ἕονν πλῦσοἢ {ΠΕῚΓ σεοορῃϊίοη οὗ [6 ο- 
νδὶλ ᾿ἱπ1ρΡ]165. Βιι οἵ. πα] ῃοῖΐε5, «ἢ. χνὶ. 

(1) ΟὨ. χχν. Πιάρτηθηΐ οὐ [ἴἢ6 51Π18}16 Ὁ πδίϊοηβ δτοιπά 

ἴϑγδθὶ, δηᾶὰ σγονοϊδιίίοη ἴο ἴῃθπὶ οὗ Τ6ῃονδῇ---απηηχου, Μοδρ, 
Ἑάοπὶ δηᾶ ἴμς6 ῬΒ] 15.10.65. 

(2) (ἢ. χχνὶ.---χχν]!. 19. [υἀρταθηὶ οὐ ΤΥτα ἴοσ ΠΟΙ ρα 
οἵ Ὠφδασῖ, δηᾶ οἡ 186 ῥγίπος οἵ Τγσθ, νῃο 5αἱά, 1 δὶ σοά! 

(3) (ΓΙ. χχν!!. 2ο---26. ΤΠυἀρστηθηῖ οὐ ϑιάοῃ {παῖ ἰδ ΠΊΔΥ ὯΟ 

ΤΏΟΓΕ Ὀ6 ἃ ὈΓΙΟΚΙησ ὈΓΑΥ ἴο [ἴῃς Ὠοιι56 οὗ [5Γ86]. 

(4) (Ἀ. χχίχ.---χχχῖὶ. Πυἀρτηθηῖβ οὐ Εργυρί. [{ 5841] Ὀ6 
Βυμηθ]εα δηὰ γοάδυςοθά ἴο θῈ ἃ θαβ8Ὲ Κιηράοῃι, ἰμδῖ ἰξ πηΔῪ ὯῸ 
ΙΏΟΤΕ Ὀ6 ἃ ἀε]αδῖνε βίαγ ἴο [Ώ6 Βουβε οὗ ἰϑ5γδθὶ, ἢοσ βεάυςθ [Π 61 

ἔτοτῃ {γυϑὶ ἴῃ ᾿ ῃονδἢ 8]Οη6. 

ϑϑοοηά ϑβθοζίζοῃ, οἢ. ΧΧΧΙΙ. τ Χχχῖχ Ῥοϑινα ΡΙΌΡἤ6ςΙ65 οὗ [ἢ 6 

Γεϑίογαϊίίοη οὐ [6 ρξορῖθ, δηᾶ σεοοῃβατκαϊς ου οὗ [86 Κιηράοχῃ 
οἵ τὴς 1 οτὰ. 

(1) (ὨᾺ. χχχὶϊ. Τῇ ρίδος οὗ ἴμ6 ργορῇῃεὶ ἰῇ ργερδαγηρ ἴου 

1ὴ6 Κιησάογῃ. Ηξς 15 ἃ Ψψδισῃσηδη, ψδῦηϊηρ ἜνοΙῪ ἱηαϊνιπ18] 

5011 [αὶ ὈΥ τερεηΐδηςα δηὰᾶ στὶσῃϊθοιβηθδβ ἰ ΤΊΏΔΥ ᾿ἷἱνθ. ΤΠ 

σοηαϊοη5 οὗ δηϊοσίησ ([ἢ6 πὸνν Κίηράοπι δηὰ οὗ 116 γε δἱῖο- 
δεῖθεσ ποσὰ], δηα δδοῦ τῇδ 5}4]] δηΐοσ ἰἴ (ΟΥ̓ ὨΪΠ1561{ (ςἢ. ἔπη 4] 

ποῖα ἴο ἴῃ6 ςἢ.). 

(2) ΘΟ. χχχὶν. Τὰ Βυ]οτ. ΤῇΘ ἔουηθσ ον] Ξῃορῃογάϑ, 

ψ»)ο εἀ {Ποιλβοῖνοβ δηᾶ ἠοῖ [86 ἤοοϊκ, 5}4}1 Ὀ6 τοιηοναὰᾶ ; [ϑῇο- 

νΔἢ ἢ Π7561} νν}1}1 ταἸκα ἴῃ ἢδηά [6 ἐδεάϊηρ οὗ Ὠΐ5 ἤοοῖκ,, δηᾶ ν"}}} 

δ6ῖ Ρ Οὐδ 5ῃερῃοσζά ονεῦ ἴπ6π|, Ἔνθ ἢ15 βείνδηὶ αν], ἴο βοὰ 
{61 ἔου ὄνϑσ. 

(33 (Γῇ. χχχν.---χχχνὶ. Τὴ 1 Δηἅ. ΤἼΘ Ἰδηά οὗ (ες Τιοτά, 
γοϑοιθα ἔτοπιὶ [6 σύδβϑρ οὗ Ἑάοτῃ δηά [π6 πδίΐοῃβ Ψῆο ἤᾶνα 
υϑυγραά [ἰ, 5η411 θὲ σίνθῃ δρδίῃ ἴο 5786] ἔουγ ὄνϑὺ ; 1 5}4]1] Ὀ68 
Ἰυχαγδηΐῖ ἴῃ (εγΈ ΠΥ δηα ἴθθηὶ ἢ ΡΘΟρΙΘ6.---ΤῊΘ ρυίποῖὶρ]α [Πα 
ΙΏΟνο5 ἴΠ6 Ιοτὰ ἴο ἀο ἴπεβ6 ἰηϊηρδ ἔοσ [5γΓ86] ἰ5 τεραγὰά ἴο ἢ18 
ὨΟΪΥ Ὡδηθ, ὄανθὴ ἰπαὶ ἢ6 τῇΔΥ σονθδὶ Ὠἰπη56] ἢ. 45 ἢ6 {ΠῚ} 15, 

ἴο τηδηκίηα. Ηϊβ ἰογρίνθῃθϑβ δηά τερεησσγαίίοη οὗ [ῃ6 Ρρεορῖο, 

Ψ)Ο 5}}4}} ποησείοσι ἢ 6 ἰδὰ ΌΥ διὶβ8 βριγιῖ (χχχνὶ. 16---43ω8, οἵ. 
»-ςΦῪὄ δηαὶ ποῖθλ 
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(4) (Ἀ. χχχνὶ. Τῇε Ρβορὶθ. Τῆυβ [ῃ6 παίΐοη, πον ἀεδά, 

5081}1} Ὀ6 τρανψαϊεπρα ἰηΐο 16 δηῃὰ ταϑϊογσεά. [Ι͂ τῆς γοϑιτυ!0ἢ 
ΕρὨγδῖτη δπὰ [πάῃ 5841} ἢ τχοτα Ὀ6 αἰνά6α, Ρυϊ 58}4}} ᾶνβ 

οὔς Κίηρ, Ἔνθ Ὀδνὶα, ονοῖ ἴἤθτη ἴου δνϑυ. 

Τῆυς τῆς τοϑυτατο οὗ (Π6 ρεορὶθ 15 σοιῃρϊεῖθ, δηᾶ τΠοὶγ 

ΠΟΙ 655 85 ἴ6 ρεορὶβ οὗ ἰδὲ 1 ογὰ ρεογίεοϊ, Τεμονδὴ ϑδηοί 68 

ἴθ ὈΥ ἀννο!]ηρ ἀπιοηρ τμδπὶ; ἴἢ6 ΡΘοΟρΙῈ Κηον παῖ ἢ6 18 

[6] Οοά, δπὰ τὴ6 παίϊϊοῃβ Κῆοὸν ἰῃᾶΐ ἢ6 5δησίῆθθ {Ποῖ 
(χχνὶ!. 28). 80 αγ ἴῃδὶ ψῃίσῃ ἰ5 [ῃ86 ραγροβα οὗ 4} Β βίου 

845 Ὀδδθη αδἰίδϊηθᾶ: 1ϑῃονδῃ μᾶ5 Ὀδθὴ σενεδὶθα οί ἴο ἢ 5 
Ῥβορῖα δῃά ἴο ἴῃ6 παίΐοῃβ. ὍΤὴδ πδίϊίοηϑ, βονανοσ, 0 Πᾶνα 

Ἰδαγηῃθά ἴο πον [6 μονδῃ, νεῖ οΣ οσὰ ἢΪ5 Ἰυἀρτησηῖβ ἸρὨτην 

οὔ ἐῃοηγβεῖνοβ (χχν.---Χχχὶ!), οὐἵ' πΌσμι {Πεῖγ ΟὈϑεγνδίίοη οὗ 16 
ΡΓΏΓΟΙΡΙ65. οὐ ΨΏΪΟΏ μ6 τὰ]65 δ ῬΡΘΟρΡΙΘ, αὔθ ἴῆ6 πδίίοηβ ΨῆΟ 
ἢᾶνα ἰἸοὴς Ὀδθὴ ου [δε βίαρε οἵ ἢιβίουυ δῃάᾶ ρἰαγεὰ Πμ6]Ὶ ρασγίϑ 

Ὀαϑι46 Ιβγϑεὶ. ΤὭσγε δῖα ἔδυ - οἵ ρεορὶθβ ᾿γίηρ ἴῃ ἴῃ6 δῃηάβ οὗ 
1ὴ6 δα νῆο μάνα ἢοΐ ἤεοαζὰ εονδῇῃβ ἰδπια ΠΟΙ 566 ἢΪ5 
δίοσγ. Οπε ριϑαὶ δοῖ ἰῇ 16 ἀγαπᾶ οὗ ᾿ϊϑίουυ 85 511} ἴο Ὀ6 

Ρεγίοσιηεά. δ νῇο ἰ5 Οοά αἷοῃηθ ἰ5 Κπονῃ ἴο ἴῃ6 ψοιάα 85 

1ὴ6 ἀοά οὗ [5146], ἀῃὰ ἰξ 5 ΟἿΪΥ τὨγοισ ἢ 5146] ἴῃδὶ ἢ6 οδῇ 

Τανθαὶ ἰμιβεῖ ἴὸ 41}. Τμθβθα ἀϊδίαῃμς ρθορ]θ5 5411 σοπὴθ ᾧὑὦὃὉ 
τοι ἴῃε εηᾶβ οὗ [ῃς δαυίῃ, δηά, 6 οἵ ποὺ πδίϊοηϑ, 4150 ἴοι οἢ 

ΟἿ ἴϑγϑϑὶ, δηὰ θη 5}4}} ἰῃ6 ρίογυ οὗ [86 [ογὰ ὈῈ γονεδὶθά 

δΔηα 411 ἤδθϑῃ 5}4]} 5ε6 ἰἰ τορεῖμεσ. βίου δ5 [6 ργορδδῖ 
σοῃοασίναοϑ ἰΐ, ννθίΠοΥ οὗ 15:86] οὐ οὗ ἴῃ6 ἠδίίοηβ, ἰ5 ᾿ δον β 
τεαναϊδίίοῃ οὗ ὨϊπΊ56 1 το ππδηκίηα ; Ἔν ΎῪ πχονοιηδηΐϊ οὗ 1[ἴ σΔΙΎ165 

[Π15 Ὀυτάδῃ, “ἃ 541} Κηον ἰπδῖ 1 δὴ [ἢς Τιοτα. Τῇ νᾶνα 

οὗ Ὠϑίουσυ ρδιιϑὲ5 οἡ [6 5ϑῆοτα Ψῆθη [6 ῃονδῃβ Ρ]ΟΙΎ Γ565 ἡ 

τῆς υἱἱεγπιοσὲ εηαϑ οὗ τ[ῃ6 δαγίῇῃ. 

(5) ςἢ. χχχν!.,) χχχίχ, [ηναβίοῃ οὗ [5γ86] ἴῃ 1ῃ6 Ἰαϊῖοσ ἄδῪ 
ΌὈγ ἀορ δῃά 8ἃ}} ἴπ6 παίίοῃβ ᾿γίηρ ἴῃ [6 ἰδτ-ΟΠ σογηθτβ οὗ ἴῃ6 

οαύῖῃ. Τῆς 1ογα δ ἀφδίθησε οὗ ἢΪ5 Ῥθορὶθ, πον [μαΐῖ [Π6Ὺ δῖα 
ΠΟΙΥ δῃά ἔτι, γανθαὶβ ἴο ἴη6 Ὡδίϊοῃβς ἢοΐ ΟἿΪΥ ἢὶβ ρονεσ θαζ 

ἢϊ5 ἡδίυγο, δηὰ [Π6 ὈΎΙ ΠΟΙ Ρ]65 οἡ ΜΏΙΟἢ ἢδ στι1165 15 ρεορῖα δηά 

[6 νοῦ. Ηδ 15 Κπονῃ ἴο ἴῃς επηάϑ οἵ [6 δαγίῇ. 
ΤὨιϊγά βεοιίοη, οὗ. χ].---χὶν, Α νἱϑίοῃ οὗ ἴῃ6 θη4] βίου δπὰ 

Ρδᾶςς οἵ [μ6 γβαβειηβα ρθορὶδ οὗ [88 [νογάὰ. 



Ὄ 

ΧΥῚ ΙΝΤΕΚΟΘΌΝΤΙΟΝ. 

Ῥγεοθάϊησ ρυορῆδβοϊεβ ἀδβδοῦροα τμΠ6 ταἀοιηρίίοη δηᾶ σεὸ- 

δίοσζαιϊίοη οὗ {Π6 ρεορῖα (Χχχῇ!.----ΧΧΧν".)}; [86 ρῥγδδθηΐ ββοίίοῃ 

σίνεβ ἃ ρῥίοΐυτε οὗ ἴῃ6 σοηαϊπίοη οὗ [86 ρδορὶβ ἴῃ ἔοσγ δνοσ 
τοἀδειηθά. Τῆς Ὀδοϊκρτουηά οὗ ἴῃς ρῥἱοΐυτα 15 [ῃ6 ψῃοΐα ῥσα- 

οοάϊηρ ρατὶ οἵ ἰῃ6 θοοϊ. Τῆαε ἰαϑσῖ ψογάβ οὗ Ἂἢ. 1.---ΧΧΧΙΧ. ΔΓΕ, 
ΦΑπὰ 1 ν1]}] ὨΙ46 ΣΡ ἕδος ἔγοιῃ (ΘΙ ὯῸ ΠΊΟΓΟ; ἴῸΣΓ 1 δᾶνα 

Ρουγαά οὐἱ Ων 5ρί τς οὐ ἴῃ6 Βοιιϑδα οὗ ἴβζδθὶ, δαῖτ ἴῃ6 1,οτάὰ 
σοά." Τῆς ρβορὶς δα 8411 γἱρῃίθουβ, ἰδ ΌΥ [λ6 ϑρίτ οὗ [Π6 

Τοτά, δηὰ Κηονίηρ ἴπαΐ [ον δὴ 15 ἴπεῖγ σοά. ΤῊ ρᾶββϑᾶρδ 
ἄοος ποῖ ἀδϑοτῖρο ον βαϊναϊϊζοη 15 ἴο Ὀ6 διἰἰαϊηθδά, ἔοσ (ἢ6 54]- 

ναϊϊοη 15 γε] ζοὰ δηά δη͵ογθᾶ; 1 ἀἄδβουθαβ [86 βίδία δῃηά 116 
οὗ [86 Ρεορῖε ἢον ἴδμαὶῖ {Πεὶγ γεἀδιηριίίοη 15 σοῆθ. Τῇ ἔδοϊ 
ἴ[μδἰ [ἢ διυῦ]εοῖ οὗ ἴΠ6 ραβϑᾶρε 15 ἴῃ6 πα ὈΪ]εββεάῃθβϑ οὗ [6 

ῬΘοΟρΙα δοσουηῖβ ἔοσ [π6 δυρεγηδαίυγαὶ οἰεσηθηΐβ ἰῃ ἴἢ6 ΡἱςΐυΓα. 
Βιΐ Ὀοΐῃ [6 πδίισγαὶ δηᾶ ἴῆ6 ϑυρεγηδίυσαὶ ἰδαΐυσγοθ οὗ (Π6 

ῬΕΟρΡΪΘ᾽5 σοηδιίοη ἀγα ἴο Ὀ6 υηάεογδίοοά 16 γᾺ}}γ. Τα ΤΕΏρΡΙς, 
(ῆς 5βεύνίσθ δηά [Π6 |Κ ἀγὰὸ πηϑδηΐ ἰῇ ἃ τγϑαὶ β56ῆϑ6, δῃηα 0 

1655 {ΠῚ γα Πν πηοδηΐ 15 [6 σα ρογηδίυγαὶ ργεϑεηος οὗ Το ῃονδῇ ἴῃ 

815 Ηουβο, ἴῃ6 ἰτδηβῆρυγαιΐοη οὗ παίισθ, [ῃ6 ἰὐτηϊηρ οὗ (ἢς 
ἀεβεγῖ ἰηἴο ἃ σαγάβη, δηά (ἢ6 σιννεοίθηίηρ οὗ τῆς ψαΐοιβ οὗ [8 

᾿εδά 864 (εΐ. ἰπιγοάἀποΐοτν ῃοῖα ἴο οἢ. Χ)].). 

(1) οἷ. Χ]. 1--Χ] }}. 27. Ασσοιηΐ οὗ ἴπΠ6 Τορῖα Ομ] ηρ5. 
(α) οἴ. χ]. 1--27, ἀεδβοσγίριίοη οὐ [Π6 οὐοῦ ραίανναυ δῃὰ ουΐεγ 

σου. (δ) οἢ. χ]. 28---47, ἴῃ6 ἱπποῖ ραΐθνναυ δηά ἱηηοΥ οσουτί. 

(ῶ εἰ. χ]. 48---Χ]!, 26, [λ6 ἤουδε 5611 νὰ ἰϊ8 δηηοχεά Ὀι1]4- 
ἴηρσβθ. (4) οἷν. χ]ϊὶ., οἴμεσ Ὀυ]άϊηρα ἴῃ (6 ἰηποσ σουτῖ, δηάᾶ 
ἀϊτπηεηβϑίοηβ οὗ [πῈ ννῇοϊβ. (6) σῇ. χ "]. 1-τ-ο12, Θηίτυ οὗ ]Θμονδῇ 
ἰηΐο ἢ15 ἤοιιδε. (232 «ἢ. χΙ. 123--.2ώ7, [η6 41ξᾶγ οὗ Ὀυγης-οὔἴδυηρ, 

δῃηα [ἢ τἰῖ65 σοπμϑθογδίϊηρ ἴἴ. 

(2) οἢ. χ]ῖν.---χὶν. Οτάϊμδηςθβ τοραγάϊηρ ἴῃ6 Ταηλρ]α, (α) 
Οἢ. χὶϊν., ἴῇΏοϑα ῆὴο 5}4]1] τ] θαυ ἴῃ ἴῃ6 ἤουδ6, ρῥυ]δθϑῖβ δηᾶ 

Ιενὶῖε5. (δ) οἷ. χὶν. 1--17, τανθηῆϊιαθ οὗ ρῥγίθϑίβ, [,ονὶτθ5 δηάᾶ 
ΡηηοΘ; ἴῃ6 ἀμτ165 ἀδνοϊνίηρ οὐ [886 ὑγίῃσε ἰῇ ὑρμοϊάϊηρ [ἢ 6 

τἰϊυδ]. (6) «ἢ. χὶν. 18---͵ν!. 24, [6 5ρεοὶδὶ δηὰ δὲν βεγνῖσθβ 
ἴη [ὴ6 ΤεοΙρΡΙΘ; ἴῃς βρεοῖϊδὶ οἤεσίηρσδ οὗ ἴΠ6 ῥσίηςθ. 

(3) οἢ. χὶν!!., χὶν!!, Τῆς Ὀουπάδτγιθϑ οὗ [6 ΠΟΙῪ Ἰἰαηά, δαπὰ 
ΠΕ ἀἸβροϑβϑίτίοη οὗ 86 {065 νη 11. (4) σἢ. χἰν ϊ., [6 116- 
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οἰνίηρ βἴίγθατη ἰϑϑυΐηρ ἔγοτη ἴῃ6 Τοιρ]Ὲ; ἴῃς Ὀουηάδγίαβ οὗ ἴῃ 8 
ΠοΙν Ἰδηᾶ. (ὁ) οἷ, χὶν")., ἀἸβροβίτοη οὗ [π6 {|065 ἰῃ [ῃς Ἰἰδηά; 

αἰπηοηβίοηϑ Δηα ραΐδ5 οὗ [Π6 ΒΟΙΥ οΟἹΐγ. 

ΓΗΑΡΤΕἙΕ 1]. 

ἘΖΕΚΙΕΙΒ ΗἸΘΤΟΕΚΥ ΑΝῸ ΡΕΟΡΗΒΈΕΤΙΟ ΝΟΕΚ. 

ΕΖΈΚΙΕΙ, 5 ἴδε βοὴ οὗ ΒιυζΖὶ, οὗ ψβοπ ποίῃίηρ στῆ ον ἰ5 
Κηονῃ. ΤὴΪ5 ΠΔΠ]6 ἢδ85 ϑοὴβ σζεβϑοιίδηςα ἴο ἴῃ ψοζὰ “ἴο 
ἀεςρῖ56," δῃὰ ἃ γα ̓ ς 8] ἔηΟΥ ἰηιουργεῖβ ἰ οἱ [εσγειηδἢ, “(ἢ 6 

ἀοδβρίβεά," πηαϊκίησ ΕΖεκίθὶ [86 164] ἀδβδοεηάδηξ οὗ [15 ὑρσορῇθοί, 

85 6 ἰ5. 15 σμ]ὰ ἴῃ τΒουρξ δηὰ ἔδιῖ, ἘΖεκΙοὶ 15. δἰ] [ῃ6 
Ῥγαϑῖ, δῃὰά 1 811] ρσγορδΌΥ ἢ6 ννὰβ οἵ [ἢ (δηἶγ οὗ Ζαάοϊκ. 

ΓΏὮς ρῥτίθϑίβ ῃδᾷ δἰγθδάγ ἰῇ {μῖ5 ἀρὲ αἰἰαϊηβα το σγεαὶ ἱηἤσεηςθ; 
{Πεγ ψεσα 6 τ βίοογδου, βίδηάϊηρ ἢσχὶ ἴο [ἢ6 τογαὶ ἔδυ ΠΥ 
(χχίὶ!. 25, 26). [Ιζ{ 5 ποῖ οοδγίδίη ψῃοῖμοσ ΕΖο κε δά δοΐιδ]]ν 
ῬδοΩ δηραρεα ἴῃ ΡΥΙΘΘΟΪΥ ἀυτ168 Ὀείοϊα ἢ15 σδρίϊνὶγ, [που Ρἢ 
ἰϊ 15. ποῖ πη] 1Κεὶγ, Ὀοϊἢ ἴτοπὶ ἴῃ6 Ὡδηλα ρῥχίθϑ δρρὶ θὰ ἴο Ὠϊ πὶ 
δηᾶ ἔοπὶ [Π6 τηϊπαῖς δοαυδίηΐδησα ν]οἢ ἢ6 5ῃθδ ΜΙ τὴ6 
ΤΕΙΡ]6, 115 αἰ ηϑοη5 δηὰ ἐιγηϊζΐιγα, δηα ἢ [ῃ6 ϑδοογάοίδὶ 

τῖε5β. Τὴ ραϑϑαρα ἱν. 14 15 ποῖ σογίδίη δνίάθηςσθ, 8ἃ5 ἴμ6 ρτο- 

Βιριοη ἴο δαὶ σδυγο ψὰ5 ὈΙηἀίηρσ οἡ 41} (ῃ6 ΡΕΟρΡΙ6 (Εχ. ΧΧΙ!. 
321, ἰῃουρῇ βοὴθ σοπϑι δῦ (5 νεῖϑε ἃ ἰδίϑθι. 1 ϑο 0). ΤΠΘ 

856 δῖ ψῃ ἢ Ρυθϑίβ πηάοτγίοοϊ [Ποὲγ ἀυτ165 5 ἢοΐ ΟἸΘΑΥ͂ν βιαϊθα 
ἴῃ ἔπε ἃν. ἘΖεκίεὶ Ῥερδη ἴο ριόρῃεϑυ ἔνα γβᾶαῖβ δίϊεγ [8 
σδρίν ιν οὗ [6 Βοϊδοῃΐη (597 Β.0.), δηὰ ἢδ 5ἰδίθβ δαὶ [5 ννὰ5 
1ῃ ἴῃς {π᾿ ΠΟ ἢ γοασ. [{ {Π15 βἰδιθπιθηΐ γοίοισαα ἴο ἢἷ5 ἀρὲ ἢ8 
νου αν ὈΘΘη ΟΊΌΜΨΩ ὉΡ ἴο τηδηῃοοα βοὴ γϑαῖβ Ὀδθέογα 
ἢϊ5 εχίΐθ, Ῥυΐϊ [ἢ6 νογάβ ἂγθ οῦϑουγα (ηοΐθϑ οἡ 1. 1--3), [ἰ 158 

ἀουριι] 1( τὰς 5ιἰδιεπιθηΐϊ οὗ [οβορῆυβ (452. Χ. 6, 3) ταὶ Πα 
ννὰ5 σδιτὶοα οδρίϊνα “ΏΘη ἃ γουϊῃ᾽") Πὰ5 δὴν ρτοιπᾶ Ῥεγοῃά 
(6 Βιβζουδηβ ον ἔδηου. ΤΏ ενίἄδησς ροϊπίβ ἴῃ ἃ ἀϊβεγοηῖ 
ἀϊγεοϊίοῃ. [ἢ 5θνθῦαὶ ραβϑᾶρθϑα [Π6 ΡῬγορῃοιβ “ἤοιι5ε" 15 τηξη- 
τἰοηδα (11. 24, χὶ!. 3 54.}; [86 “ ΕἸ 6.5" ὁσσδϑβί ΟΠ ΙΥ 4556} ]6 
{μεύα (ΝΠ. 1, χὶν. 1, Χχ. 1), δηὰ δοοογάϊηρσ ἴο χχίν. 18 ἢ6 ννᾶϑ 
τ διγιεα. θιι85 15 Πασαϊν σὶρμς ἴῃ τεραγάϊηρ ἷ5 δ δηὰ ΘΓ 

ΝΣ ἘΠ ΦΉΘΗ ΤΥ 



χν ΙΝΤΕΑΚΟΒΘΌΣςΤΙΟΝ. 
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ἀδβαῖῃ 45 δοιίοηβ; {π6 Ἰδηριιαρα ιι564] ἱτρ}165 ἰῃδί 58ῆ6 νὰ5 ἃ 
ΤἝΔ] Ρούϑοη δῃηὰ ἴῃδΐ Πδσ ἀδθδίῃ οσσυτοα 85 βἰαϊεα, πουρ, 85 

1.51.4], (6 ρῬγορθδί ετηρ]ογϑα [δ ᾿ποϊάδης ἔοσ αἰάδςς!ς ρυγροβθβ, 
ΔΠα 5δοπιες οὗ ἴῃς ἀεία1}5 τῆδυ Ὀ6 σγεδί!οῃϑ οὗ ἢϊ5 1468]15Π| ; ἴοσ 
11 15 σμαγδοίοσιβίίς οὐ πῖπι [δὶ σε] ὄνεηῖβ ἤοαδιί Ὀδίογα ἢ δυθ 
ἴῺ ἃ ΠΊΟΓΑΙ δἰπηοβρῆθγε, ΨΏΙΟἢ τηδρηϊῆθβ τΠθ δηὰ ρὶνοϑ {μ6 πὶ 
8 ΟἸΠΕΠ 6 νν ὨΙΟ ἢ 15 1468] ΟὨΪγ. ὍΤῃδ υπῃσοϊημρτοπ ϑίηρ δἰἰα 6 

ἴα ὕρ Ὀγ Ὠΐπα ἰοναγάθ ἢἷ5 ἔθ! ]ονν σαρῖϊνοβ 15 ἃ τσ ΒΑΓ Ϊγ 

ἴο Ὀ6 ἐχρεοϊθά ἴτοπὶ ἃ πλεγα γουτῇ (76 Γ. ἱ. 6); δῃά Ἔὄνϑῃ ἴῃ (Π6 
ΘΑ ]Π16ϑὲ ραῖΐ οὗ ἢΪ5 Βοοῖς ἢϊς νίενϑ ἈρΡρθᾶσ {0} ἰοστηθα, δηά 
Ἦϊ5 σοῃνίοςοη5 τοραγάϊησ ἴῃ6 ἱπηροηάϊηρ δία οὗ ἢϊ5. σου ΓΥ 

ὉὈΠΑ]ΓΟΥΔΌΪΥ ἤχοα, Τῇ νεϊσῆϊς ἄτα ἴο τὴς ᾿α5ῖ ίδοϊ, Ὠοννανοσ, 
ἸΏΔΥ ἢοΐῖ Ὀ6 80 ρστοδαῖ, Ὀδοδιιθα τὴς ΒοΟΟΚ νὰβΒ νυτίθη αἵ δὴ 

δἀνδηςεα ρετϊοα οὗ ἰδ, δῃᾷὰ ὄνεὴ [86 δύ! εῦ ραγίβ οἵ ἰξ ΠλδῪ 
Ὀδ οοἰουγαά νΊ τεβδοιοἢ5 οὗ ἃ ἰδῖθυ {ΕΠ 6. . 

Τῆς ρεποὰ δὲ ψῃϊ ἢ ἴῃ Ργορῃθῦ δ γουϊῃ νᾶ8 ραϑϑϑὰ ννᾶ5 
ΤΠ ἢ ἴῃ ἰηἤυσηοοα ἰμδὶ τηδὶ δᾶνα ρονογ} ]ν δῇδθοϊεα Ὠ]η,. 
ΤΠουΡὮ ἴοο γουηρ ἴο ἴ4Κ6 ρατί ἴῃ (6 τείΐοστῃ οἵ Τοϑβίδῃ (620), 

ΟΥ̓ΡΟΙΠΔΡ5 ἴο τε ΘΓ 1, Ὧδ σ΄ ὉΡ ἴῃ ἴῃ τηϊάβί οὗ ἴδε 

σἤδησεθ ΜΟΙ [ἃ δὰ ἰηϊτοάμιοεα, δηὰ ὈγΟ Δ ΌΪΥ ᾿ἰδαγηθα ἴο 
Ἔϑιπλδαῖθ ργανίοι5 ὨἸϑίουυ ἔγοτῃ ἴῃ6 ροϊηϊ οὗ νῖενν ΨΏΪΟΝ 1 μαναὰ 
Ὠίη. Τὴ ἰταρὶς δνθηῖθ ΜΘ [ο] ον οὔθ δηοῖμοσ οἱ βαῖν 

δ {Π15 ΘΡοΟἢ, ϑιιοἢ 85 ἴἢς ἀξδίἢ οὗ 7 ̓οϑίδῃ (6οδϑ), [μ6 δχὶϊε οἵ 
]εποαῃαζ ἴο Ἐρυρὶ δηᾶ᾿ οἵ ΤῈ ποϊδορϊη ἴὸ Βδθγίοη, πιδάβ ἃ 

Ἰαϑίησ ᾿ργεϑϑίοη οὐ ἢϊΐβ τηϊηα. ὙΠ ἰαϑὶ Ὄνεηΐ ἑοστηδά ἴῃ6 
οὨϊοῖ Ἰαπάπηατκ οὗ ἢΪ5 116, δηὰ τῃδΐ ἢοΐ 5016 }]Ὺ Ὀδοδιι56 ἢ15 ον 

Ὠἰβίοιυ ψὰ5 850 οἰοβεῖν σοῃηηδοϊοδα νι 1ἴ; δηα ον ἀδοΡΙΥῪ (ῃς 

ίαϊς οὗ ἴῃς ἴνο γουηρ ῥγίηοθα τουοσῃεά τη, δἀπὰ ἢονν ψ6}} ἢς 

ςουἹά ϑυπιρδί θα ἢ ἴῃς σουηίγυ 5 βουτον ονοῦ ἰΐ, 8 5ΟΙΤΟΥ͂, 

τεοογάρα δἷ8ο ὈΥ Θγογαΐδῃ (Χχὶ]. 10), 15 5δ6θὴ ἴῃ 58 ΕἸερῪ οἡ 
{πΠ6 ῥχίῃοθϑβ οὗ [5γ86] (0. χὶχ.) Ἐξ ἢδ5 ἃ ἰοῃάῃ655 ἴοσ Ὠϊϑδίοτιςδὶ 
βίυαγ, ἀηὰ πὸ ἰϑίοιΥ 15 ἴο τὰ ψ τους 4 τοταὶ ; δηα 51:16} Ὺ 

116 ἀνοηΐβ οὗ 115 {τὸ εΥα ΨΓΠΩΡ ὈΓΪΏΟΙΡΙ65. Ὡροη ἢ ΐ5 τηϊηὰ 
ἴο ΨΏΙΟΝ ἰῃ ΔΙ͂ΘΥ γαᾶῖβ 6 ψὰ5 ἴο γίνε ἔογο! Ὁ]Ϊ5 δῃουΡ ἢ 6χ- 

ῬΓΘ55ΊΟΏ. 
Ι1 νψὰβ ποῖ, βονδνοσ, ΠΊΘΓΕΪΥῪ [6 51:16ηἰ (οδοηΐηρ οὗ δνθηΐβ 

ἕοῖὰ ψὨϊο} ἘΖεκίοὶ Ἰδασηθᾶ. Ηες δά ἃ πιαβίοσ ἱῃίοσργοίηρ 



ΙΝΤΆΟΌΌΟΤΙΟΝ. ΧΙΧ 

δνθηῖβ ἴο πὶ ἴο ΨῇοβΘ 1 Πιθῆσθ Ἔν συ ρᾶρα οὗ ἢϊ5 ΡῬγορῇβοϊθϑβ 
Ὀεδίβθ Ψ]|Π655. ογοπίδῃ, ἰηἀθοα, πηλῪ ποῖ πᾶν Ὀδθη ΕΖεαϊκο]β 

ΟὨΪΥ τηδϑβίεγ ; ἰἤεῖα ψεῖα ΟΠΟΥ ῥγόορῃοῖβ οὐ (ἢ6 ἴθ {[πκε- 

τη ἀθα ν ἢ ἴση, συ οἢ 5 {πὶ Ὁ ]}4 ἢ μοὶ [6 οϊαἰκίτι ἀταρρεὰ 
ἔτῸπ ἢϊ5 δΙάϊησ-Ῥίδοθ ἴῃ Εργρὶ δηά 5]εν νι τἴμ6 ϑνοζγα (Τοῦ. 

Χχν].), Δη ἃ ρει Δ Ρ5 οἴθεσβ οὐ νῆοβθ ὩΔΠΊ65 0 σεοοτά 5 Ὀξθῃ 
Κορῖ, ἔογ ἱξ 15 δἰπιοϑί δὴ δοοίἀξηΐ, απ οὐἱν Ὀδοδιιβα ἢϊ5 ἔαϊα 

ςαϑδὶ Πσῃξϊ οἡ (ἢ6 Πἰβίογυ οὗ [ϑγεπηδῃ ἰῇ ἃ τηοσηεηΐ οὗ ΡΠ], 

(δὶ [Π6 ἢδπηθ οὗ {0078} ῃδ5 Ὀδϑὴ ργεβϑοῖνεά. ὙΤμϑῖα ψεῦε 4150 
Ρτὶεϑίβ ῇο ΤΠ σῃθα τ[ῆ6 5δίηθ δϑρίγαϊοηβ 845 [8656 ὑγορῃείβϑ, 

Δα Ριυϊϑιεά ἴῃ ΤΠΘΙΓ ΟὟ ῬΓΟνΊΠΟ6 ἴη6 ϑδὴθ δηάς. [{ 15 ποῖ 
νου σἰσηϊβοδηςσε τἢδι 6 ἴθι δ ἢ ἢῸ 655 [ἤδη ΕΖΟΚΙ6Ὶ νὰ 

οὗ ἃ ρυίεϑυν ἔδσαῖυ, δηὰ πὶ ἴοο ἃ τυγαὶ οὔθ, ἔογ ἰΐ ννὰβ ποῖ 

ἴῃ (ὴ6 σαρίϊα] δοης [δὶ ἴσια γα] ρίοη μδα 115 γεριθϑεηΐδῃναθ---- 

1|κῈ Μίσοδῃ ὕ8ὺ||4} Ψψὰ5 ἃ ργορμδῖ οὗ (ῃ6 σοιυηίγυ, θεν οὗ 
Κιτ) αι ἢ-  ατίπι (7 τ. χχνὶ. 20). Απὰ ἀπιοηρ ΕἸ ΖΕ κῖ 6} 5 ργοάθοθϑϑουβ 

ἴῃ 16 ρῥυγθϑιμβοοά δῃὰ 4150 διποηρ ἢἷβ8 ςοῃίειῃρογατγίεβ [Π6Γ6 
γνΟΓῈ δοίη νὮΟ, ἢ {πεν δα βροΐκβῃ ἴο τῆς νοῦ], νου ανα 
ΒΡΟίΚΘη ἴῃ [6 5826 ΙΏΔΏΠΟΙ 845 ὃς αϊά, ἔογ ἴῃ6 ἐδνουγαῦϊα 
Ἰυαάστηεηῖϊ ψῃϊοἢ 6 ρᾳ5565 οὔ ἴῃς Ζδάοϊκι(α ρτίθϑίβ (Χ]ϊν. 15) 

5 ηοῖ ΔΙτορεῖμογ ἀπ ἴο πΊ6 γα οαβῖα ρῥγο)υαῖςρ. 
911] (ἢ τοδοῃιηρ δηᾶ 116 οὗ Γ ἐγειηϊδῃ 5 ῬγΟΌΔΌΪΝΥ [86 τηοϑῖ 

ρονεγ} ἱπῆἤμπθηοα ὑῃαθυ  ὨΙΟἢ τ[ῃ6 γουηρ᾽ ῥτθϑῖ σαν ἃρ. [1 
γννου]ά, πο ἀουρῖ, θῈ ἃ τηϊδίακα ἴο Ἀβοῦθα ὄνον ἰάδα ἴῃ ἘΖΕΚΙΕΙ 
ν ΕΙΟ. οοἰποίάθ5 ἢ [Θγε 1Δ}5 ἰοδοῃίηρ ἴο [Π6 Ἰηἤμπδηος οἵ [Πδΐ 

Ῥγορῃεῖ. ὙΠοΥα 15 ἃ σοπιοη οἶτγοὶα οὗ [πουρῖ5 δηα ἔβα] ηρβ 
νΠΟἢ ἀνθ ἴμῈ στγοαῖοϑδι τὴϊηθ. σἤδτα ψῈ ἢ ἴῃοβα οὗ {ΠΕ ῖῦ ον ἢ 

ασα. ϑικίηρ ουΐ σοπηα πεν σοποορίίοηβ, Δηἃ Ορβῃϊηρ᾽ ὮΡ 50Π16 

11η)65 οὗ Δἀνδησοηιθηΐῖ νν ἢ τδΥῖκκ δῇ δροσἢ, [6 σὨϊοί 6]εσηθηῖβ 

οὗ {μεῖγ ἔδι ἢ δπάὰ ᾿τ6 ἀγα σοϊηπιοη ἴο ῃθτὴ ΜΙ οἴμοσϑ οὗ τοῖν 

ἀδΥὺ δπᾶά ἢανε Ὀδδη μου δα ἔγομι ἴῃς ραϑσῖ. Τὴδ βυγρεθα ἢ 
ΒΟ. Ψψὰ τοδα Τογειη δῆ τϊσῃϊ Ὀὲ ἰεβϑθηδα 1 ἴῃ6 τηδδῃ5 οὗ 

σοΟΙΏ ΑΣΩΡ Πἰπὶ ἢ ΟἸΒΟΥΒ ΨΕΓΘῈ ἢοΐ 50 ΠΑΓΓΟΝ 85 ἴῃ6 ῥρϑιιο 
οὗ νι ηῖοῦβ Ἰὼ (Π6 σρηΐυγΥ Ὀδέοταε [6 Ἔχ σαιι565 ἰἴ ἴοὸ 6. Αἱ 

ΔῺΥ ταῖς Ὧ᾽5 ἰπῆιιθησα προη ἴῃς Ἰδηραδρα δηά {πουρῶϊ οὗ ΕΖε- 

ΚΙ6] οδῃ σϑδά!]ν ΡῈ ορϑεγνβά, 1 σου] Βασαν ἢανα θδθθῃ οἴδεῖ- 

ννῖσθ. ΕῸΓ {ΠἰΓΥ γοαῖϑ Ὀρδίοσε ΕΖε Κ᾽ 615 σαρίν! [Θγαηλ δῇ δα 



Ξ Ἔα τρις ρε σις 
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Χχ ΙΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

Ῥθδη ἃ Ριόρμεῖ, βρεαϊκίηρ ἴῃ ἴΠ6 σουτῖ5 δῃα σῃδιῆροῦβ οὗ τῆ6 

[6016 δηά ἴῃ [ἢ κοἰγθοῖβ οὗ οι 58416 πὶ, δΔηα αν]ηρ βοἢ ἃ ἢΪ5- 
[ΟΥΥ 845 πιδάθ ἢϊπὶ ἰ(ῃ6 πιοβὶ ργοπιληθηΐ ἄσυτε οὗ ἴῃ6 ἄδαγ. ἘΖε- 
ΚΙ6] ννὰβ ἴδια αγ ψἱἢ ἢ15 Ὠἰβίουυ δηά ῃδά Ἰ᾿ἰβίεηθα ἴο Ὠὶβ ψογὰβ 

ἔγοτη ἢἰ5 ἰπίδῃου. Μδην οὗ δὶ ριοόρηθοῖεβ πδὰ οἰτουϊδίεα ἴῃ 
ΨΥ ρ ἔοσ ἃ πα θοΣ οὗ γεϑαῖϑα ργονίοιβ ἴὸ [86 σδρενιν οὗ [6- 

Ὠοϊδοῆίη ψὨῖο ἢ ΕΖΟΙΚΙΘΙ σμαγοά, δηά τῆς σοηῃϑδίδηϊ ᾿ηζογοοιγϑθα 

Ῥεΐνδοη ουυβαίθχ δηά ἰῃ6 οχῖο5 Καρί [86 ρῥιόρποῖ οὗ 18 
σῇ εραγ νν 61] Ἰηοστηβα τορασζάϊηρ [ῃ6 σουζδα οὗ δνϑηΐβ δἱ ὨΟπΊΘ, 

δηᾶ [6 νίεννβ ΠΟ Ὀγοπληθηΐ ΡΟΥΒΟ5 ἴδ γα ἴοοῖς οὗ [Π6 πὴ (ΧΙ. 

2 569.) χνὶϊ. δις.). 
Ιὴ τῆς γεδῦ 597 Β.Οσ. ΝΟ ΒΑ] Θ6ΖΖΔΓ ἴοοϊκ [6γ 5816 ηὶ δηὰ 

σαγδα ἰηῖο σαρίϊν!γ ἴἢ6 γουηρ ἰηρ 6 Βοϊδοβίη, [ῃ6 ἤοννου οὗ 

186 ρΡορυϊαίίοη ἱποϊααϊηρ πλδὴΥ ῥγὶθϑῖβ, ΕΖεκίεὶ δηηοηρ [6 πὶ, ἃ5 

611 25 ἃ τους οὗ οἴΟΣ οἰ] ΖΘ 5, ρδγοι ] ν ογδίιϑηγθη. 
ἘΖΟ6ἰΚΙ6] ἢ ἃ σοι ΠΣ Ὑ οὗ ΟΠΘΙ ΟΧῚ]65 ψὰ5 ϑοι]οὰ δἱ Τοὶ- 

ΑΡΙΌ Ὀγ 16 τίνογ βοῦασ---ποῖ ἴο Ὀ6 ἰἀδητβεοὰ νι [6 ΟΠΑΡοσ 

ψ Ὠσἢ [4115 Ἰηἴο (ἢ6 Ευρηγαϊοθ ἤθαὺ (δγοδουη δῆ, Ὀυϊ 5Ο0Π]6 

βίσθαδιῃ ΟΥὐὁἨΎ Π8η8] ἴῃ ΒΑΡυ]οηΐα ῥγοόροῦ; δηά ἔνε γεϑαῖβ ἰαΐοσ Ὦδ 

ν85 σ4]164 ἴο ΟσουρΥ διηοηρ ἴΠ6πὶ ἴ86 ρἷδοθ οὗ ἃ “ ψαϊομιηδη} 
(592 Β.0.). Ηον Ἰἰαῦρα ἴῃ6 σοιηη Μνὰ5 ἀοαθ5 Ὡοΐ ΔΡΡΘΆΓ, 

ποῦ Ψψῆδὶ Κιπὰ οὗ ρἷασα Το ῖ-ΑΌΙΡ ννᾶ8, ἔογ {π6 τείθγθηςθς οὗ ἴῃς 

Ρτορδεῖ ἴο νν8115 (χὶϊ. 7, Χχχῇ!. 30) Ὠδγάὶγ [5 Ὲ} 7 [ἢ6 σοπο]υβίοη 
ἰηαὶ 1 νὰ5 ἃ ψα]]εα ἴονῃ. Τῇ ΠΟΙ. ΠΥ ἈΡΡΘΑσθ ἴο Ὦδνα 

Ὀδοῃ ἰεῖῖ, 485 Μψὰϑ υϑ.4}}ν [6 οδϑθ6, ἴο σγερι]αΐα 115 ἱηΐοσηδὶ 

αἴαϊτϑ πα ρονθγῃ ἰ[561 δοσογαϊηρ ἴο [15 ονῃ τη. ΤΠ ῥτο- 
Ῥεῖ στερθαίθαϊυ σππθηῖ 5 ἰῃ6 “ 6] ἀεγ5,) δῃᾶ τμουρ ἢδ ςΔ4]15 
{Π6πὶ ο]άογβ οὗ πάδῃ (ν111. 1) οΥ 15.846] (χὶν. 1, χχ. 1), 88 ἰάδηῖι- 
β65 ἴθ νι [6 σδριϊνὶῖγ (χὶ. 25), οἱ ψῃϊοἢ ΠΟΥ πιυδὲ πᾶνε 

ῬὈδθ [86 εοδάβ δηά τερζοϑθηίδίζίιὶινθβυ Τρ Ἰἰοῖ οὗ [6 οχίϊοϑ 
ταϊρ ϊ ἴῃ βοῖὴς ο8565 Ὀ6 Βαζά, θαΐ ἴΠ6 γα 15 ηο δνϊάδηςβ (δῖ ἴῃ 6 
ΘΙ ΠΑΙΘΉΪΥ (τοαϊθα Ὁγ {ΠΕΣ σΟΠΑΘΙΟΙΘ ΟΥ Άῳ5ιῆοστοα νι δηῖ. 

ΔΝ Ώδη ἴμ6 ρτορῃεῖ 5ρεαῖτβ οὗ ἔαιηϊηθ Ὧδ τεΐεγβ ἴο Οδηῆδδη (χχχνὶ. 
29, 30, χχχῖν. 27, 28), δῃὰ [86 ρῆταβε “τηδάδ βεγνδηΐβ οἱ {Π6ῃλ᾽ἢ 

(χχχὶν. 27) [85 πΊΟΤΘ ἃ Ὠδίϊοῃδὶ ἴπδὴ δὴ ἱπάϊνίἀτ14] γοίου- 
6ποθ, {{κὸ δυο ΘΧΡΥ β5Ί: 5.85. “ ῬτΊ50η Ποιι565᾽ ἴῃ ἴῃς βεοοηῃά 

Ραῖὶ οὗ ᾿ϑαϊδῃ (Χ]}}. 22. ΤΏ οχὶ ]α8 ροβϑθβϑϑεά ἤουβθβ (11. 24, 
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ΧΧΧΙΪ. 30), δηά {Πογα 15 π0 δ᾽) υβδίοη ἴο ρεγβϑοιοη ἔχοι ἘΠ ΕΙΓ 

Βοδίῃθη ποῖρῆρουτβ. Οἱ. Τεγ. χχίχ. αὶ 56. 

ΤΟ ρἱοΐζαγα, ᾿ζ ἴἴ σα Ὀὰ οΔ4]16α 50, ψὨΙΟΩ [ἢ Ρτορἢοῖ σῖναϑβ 
οὔ τῆς 6 οὗ {π6 δχὶ]εβ δηά {πε ῖγ οἰγουμηβδίδῃσοβ 15. 5 ησῸ]ΑΥΪΥ 

οοΪοι 1655. Ηἰ5 ἰπίογεϑδίβ ννασα δχοϊϑίνοὶυ σα] σίουβ, δηα ΔΩΥ 

Ἰησίσῃς ψ Ὡ] ἢ δ δῆογαάβ τι5 15 ἰηῖο [ἢ το] σίουβ σοηάϊτίοη οὗ Πἰ5 
[ς]]ον- σαρίϊνε5, ἔτοπὶ Ώοσα του ἢ6 ΟσΟΑΒΙΟΏΔΙῪ αἰιοΐο5. δῇ 

δχργθϑϑίοη νΕΙῪ βυσραβίνα 85 ἴο {Π| 6 1γ βίδῖα οὗ τηϊη (χΙ!. 22, 27, 
ΧΡ. 2, 25, 29, ΧΧ. 49, ΧΧΧΙΙΪ. 10, 30, χχχνὶϊ. 11). Ηἰ5 ονῃ τηϊπά 
ψὰ5 οσσαρίεα ψἢ (ἢ6 ἰαγρεϑῖ σοποερίοηϑβ, δηα ἴῃ 6 δχ 65 ΨΈΤΕ 

ἴο Ὠϊ5 ἐγὲ γεργεδϑηϊδίνοϑ οὗ ἃ ἰδύροῦ βδυρ]εςῖ. ὙΏθη ὈΙἀάδῃ ρὸ 
ἴο “ἼδΒεπὶ οὗ [Π6 σαρίνιγ} Β6 ἔε!ς βσθηΐ ἴο ἴῃ6 “ἤοι5ε οἱ 15γ8ε}} 
(ἰ1. 3, 11..4}, δηᾶά ψ ἢ] δαἀαάγαϑϑίηρ 15 ἔθ! ον ΘΧχ 65 ἢ6 δης θβ5 

Ὀείογα ἢϊσα ἴῃ6 ΡΘΟΡΙΘ ἰῃ σδηδδη οὐ ἴῃς ῃδίΐοη βοαι(ϑγθα δργοδά 

τὨγουρδοις τῃ6 ψουἹᾶ. ΤῊΪ5 Ιἀεδητβοδίίοῃ οὗ [86 εχὶϊο5 ν ἢ 
[6 Ρδορῖίε 8ἃ5 4 ψῃοΐθ, δηὰ (15 οσουραίίΐοηῃ οὗ ἴῃη6 Ρῥγορῃοιβ 
τηϊηὰ νι ργοαῖ ῃδιίίοηδὶ ἰηϊογαϑῖβ, Πα κο5 1Ὁ ἀπο ἴο Κηον 

Ὦον ΤᾺΥ ἰῇ ἢδ15 ἀρραζϑηῖΐ δά ἄγθϑϑεβ ἴο ἴῃ 6 δχὶ]θ5 6 15 ἰουο βίην 
ὉΡΟη {πεὶσ δοίιι8] ργδοῖῖοθθ. Νοιίμῖηρ 15 τπηοόσγὰ Κοῖν ἤδη ἴμδὶ 

[86 οδρίϊνεβ σοηἰηιεὰ [86 6.1] σοιγβϑοθ ἰη ΜΏΙΟΝ ἴΠ6Υ Παὰ 
ΤΟΜῊ ὉΡ δἵ ΒΟμΊ6, 50 ἴδ 88 [ἢ15 ννὰ5 ρῬοϑϑὶ]ςα ἴῃ ἃ ἔογείσῃ ἰδηά. 

ΤΟΥ οογίδιηϊυ βμαγεα ἴῃ (ἢς ἔδηδίϊοῖβμ ΟΥ̓ ΟΡ( τ 15πὶ οὗ ἴΠο568 

Ιεῖ ἰῇ (6 σουηίγ, δηὰ μεαγὰ ν ἢ ἱποσεά γ τὰ6 ῥτορῃεῖις 
Ῥτεαϊςοιίοηβ οὗ [6 βρεεᾶυ ἀονῃΐίδ! οὗ (6 οἷἵγν (ΧΙ. 22, 26 “6φ.). 
[1 15 Κυονπ ἔτοπι [Ἐγευτηϊδὴ (χχίχ. 8) [δι {ποτὰ οσα 8156 ρτο- 
Ρἢδῖ5 δπιοηρ (ἢ6 δαὶ θβ νῇο σοπᾶγηδα [Ποῖ ἴῃ τΠ εν ἀα]αϑῖνα 
Πορθβ5, δῃὰ ἘΖοκΙθὶ πιὶρῃϊ ταίεσ ἴο [656 ργορῃθίβ ἴῃ βοῇ ρ45- 

88 665 88 ΟὮ. ΧΙ, χὶν. Βαῖΐ 500 ἰδησιαρα 85 “ γὰ να ποῖ βΌῸπε 

ὉΡ ἰπῖο [6 Ὀγεδο!" (χ !!. 5), “1 βουρῃϊ ἴου ἃ τηδη {μαϊ 5σῃου]ά 

βίδηα ἴῃ ἰῆ6 Ὀτεδοὴ Ὀείογα τὴς ἔοσ ἴῃ6 ἰδηά᾽ (χχὶ!. 30), 5ϑῆθνν5 

τῃδὲ ἴἰ 15 ἴη6 οἰγουπηθίδησθϑ οὗ [ἢ6 παϊϊοη 8485 4 ΨὮΏΟΙΪΈ δηὰ ποῖ 
1ῃο86 οὗ ἴπε οχ]ο5 ἴῃδὶ ὀσοῦρυ ἴ[Π6 Ργορῃεδῦβ διϊθηϊίοη. Τὴθδ 
5ΔΠΊ6 ἌΡΡΘΔΑΙΒ ἔζῸΠΊ 50:0 ἢ ΘΧΡΙΘΒΘΙΟἢ5 8ἃ5 ἴἢ056 ἴῃ χὶν. 7, "Ἔν οσῪ 
οπδ οἵ ἴδε μοιιδε οὗ ϑγδε], οἵ οὗ ἴΠ6 βίγδηρεγα [δὶ βοὐουγη ἰῃ 
15.461], ἰδὲ ἰαυεῖῃ 15 1015 ΟἹ 85 μεασγί." [Ι͂ἢ οἣδ ρϑϑβϑαρα 
(χχ. 32) ἴα ῬΘΟρΙῈ γα σεργεβϑεηϊθα 85 σϑϑοϊνίηρ ἴο δάορι ἴδ 6 

τοὶ] σίοη οὗ [86 παίίοῃβ, Κα 1} 6 δ5 ἴΠ6 ἡδίϊοηϑβ, ἴο βεσνα 
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γννοοά δηὰ βίοῃε ; δῃηὰ βοἢ ἃ βρίτῖς πὴ ν σν πδίιγα ΠΥ Ταν 68] 
ἰῖ56}]{ διηοὴρ ἴῃ6 6Χ]] 65 βυϊσοιημάθα ὈΥ ἢραΐῆθῃ περ ρου8. 

Βυϊ ρῥγοῦδθ]ε 85 τη 5 15, [6 σμαρίοσ ἰ5 ἃ γανίονν οὗ 186 παιϊοῃβ 
Ὠϊδίοτγ, δηὰ ἴῃς ἰδηρσιαρα τυ Ὀ6 {|1|6 τόσα (ἤδη ἴΠ6 ΡιΌροἰ 5 

ἰηϊογργείδιίίοη οὗ (6 βρίσιῖ βῆθνῃ ΟΥ̓ τπὰ ρβορὶε 81} [ῃγουρἢ 115 
ὨΙβίοσυ. [15 ΟὨΪΥ Οὔ Τάγε οσοσδϑβίοῃβ [ῃδΐ ἢ6 ἄταν ΔὴῪ Ἃ15- 

(ἰηοιοη Ὀεΐννοθη ἴῃ6 ΘΧ]65 δηᾶά ἴῃοβα σοιηδίηἰηρ ἴῃ [ἢ ἸΔηά. 
θη 6 ἀοθϑ 580 ἢ6 5ῆδγε ἴμε (δε ὴρ οἵ [Θγεηλδῇῃ (ςἢ. χχῖν, 
χΧΧίχ. 16 “6φ.) ἰῃαὶ ἴῃ6 ἥοννεν οὗ (6 ρεορὶε παᾶὰ Ὀδδϑὴ οαττθά 
Ἰηΐο σαρτν! Υ ΜΠ 76 οϊδο  η, δηά {παι ἰΠ6 Πορε οὗ [86 παίϊοῃ 

ΙᾺῪ ἴῃ {Π6πὶ (ΧΙ. 14--2:1).. Βιιζ υδι4}}Ὺ (ῃ6 εχὶ]ε5 ἀῦὰ τεραγάρά 
ἃ5 ἴῃ6 ταριεϑθηΐδιϊνεϑ οὗ ἴΠ6 ἤου56 οὗ [5γ86] ; [ῃ6 “61 6.5 δὲ 
1)6 εἸάογβ οὗ ἀδῇ οἵ [5γα6], δηὰ ἤδη δάάγθϑϑίηρ πεῖ [ἢ 6 

ΡΓοΟροὶ ἀ651Γ65 ἴο 5ρθδκ ἴῃ [}6 δδῖϑ οὗ 811 ἢ15 σουηςγντηδη ; }ι|5ῖ 
ἃ5 ἰξ ἰ5 ἴῃς ἰδῖθ οὗ [6υιβδ] 6 πὶ (ἰν.----χὶ., τ(ὴς Ὠἰδίοσγυ οὗ 6 παίίοῃ 
(χνὶ, χχ, χχὶ), δηὰ [15 πταγα ἀ 6 δι 165 (ΧΧΧὶ.--Χχχν .), τη [ΟΥΠὴ 

{π6 [Πεπὶς οὗ ἢΪ5 ἀϊβεοοῦσβθθ Τα 1ᾶ64 {πᾶΐ [ἢ6 ῥγορῃει 5 οὔἕσς 
νν85 ᾿1πη6ἀ ἴο [Π6 6Χ]]65, ἀπΊοηρ' οι Ὧδ νν85 ἃ δοῖΐ οἵ ρδϑβῖου, 
ΜΠ ἃ ουγα οὗ 501115, 15 ϑιρροσγίεα Ὀγ ποιϊῃϊηρ ἰῃ ἰῃ6 ΒΟΟΚ. 

11 νουἹὰ ὃὈ6 ἃ τηϊ]δίακα, μοννανοῦ, ἴο ργθ55 15 ρβΈπεγαὶ θδαγίησ 

οὗ ἘΖΕΚΙ61᾽5 πλιϑϑίοη, δηᾶ ἢΐβ ργεοσσιρδίίοη ἢ τῆς ἀδϑι! 165 
οὔ 6 Πουβε οὗ [5.86] 8ἃ5 ἃ ΨΏΟΪ]Θ, 50 ἿᾺΣ 85 ἴο ᾿ηΐου ἔγοιι 1 τῃαΐ 

ἢδ δά ἢο δοίιι8] ργορῃεῖίο τ] ΒΕ διηοηρ [Π6 Θχὶ]θ5 ; ἰῃδὲ Β8 

ΨΑ5 ἃ ὙΤΙΟΙ 5 ΠΊΡΙΥ, υπυϑεά ἴο ἴῃς {6 οὗ πηδη---ἃ 50}Π{ΥῪ [Π60- 
τἰϑῖ, νῆοβε “"βῇι (οσ σαπιονίησ᾽ (χ|]. 4), 16 6 δα Ὀγοιυρῃὶ ἷἰ 

ἔουίἢ, νου μάνα Ὀδθη {|| τοῦτα (ἤδη δὴ ἱπΚἤοση ; δηα τῃδί 

[ὴ6 ἔογῃλ οὗ οτἵὰ] δαᾶγεϑθ ψνῃϊο ἢ Ὧ6 ρίνοβ 15 νογάβ 5. ἃ ἸΏ 6 ΓΕ 
ἸΙΓΟΥΑΥΥ ἀγίῆοθ. [11 ΠΊΔΥ ποῖ Ὀ6 4] Ονν Ὁ Ϊ]Ὲ ἴο δϑϑιπηλα μα 1}15 

ΟρΡογδι 5 δυηοηρ [Π6 ΟΧῚΪ65 νοῦα ΠςΘγαν δἱϊοσεΐμου συ οἢ 5 ἢς 
ἀδβοῦῖθο5 [δ ηὶ, Ὀυΐ, ἀραγί ἔτοτὴ ἢ15 οὐνῃ γαργθδθηϊδιϊοηϑ, βανουαὶ 

τὨϊηρϑ δῇοσα Ἔνι ἄδεηςα ἱπάϊγεςογ τπαὶ 6 ἀἰὰ ἜΧχαγοὶβα ἃ ΤΠ] 5ΓΓ 
οἵ βδοῖῃα Κίηὰα δηὰ οὗ βοὴ ἀυγαίίΐοη. [ἢ Ἵδ, χχ. 49 (Η6}. χχίὶ. 5), 
ΒΘ σοτμηδηἀ δά ἴο ΡΙΌΡΠΉΘΘΥ οὗ ἴπΠ6 στεδὶ σοηδαρτδίοη ΏΙΓὮ 

τὰς Ιοτὰ ψνουἹά Κιπά]α ἴῃ τὴς βεϊά οὗ [Π6 βδοιίῃ, 6 Ἐχο]δίπλ5, 

«ΑὮ 1 οτὰ ἀοά! ἔδπαν βαὺ οὗ πηθ6, [5 6 ἠοῖ ἃ βϑρεδΐίκεσ οὗ ραΐδ- 

ὈΪ65}᾽ Απὰά ἴῃ χχχίϊὶ. 30 ἢ6 ἰ5 γεργεβθηίθα 85 Ὀείηρ Π6 57) εοῖ 
οἵ οοηνεγϑβδιίίοη διηοηρ (ῃ6 ρῬεξορὶε: “ὉὍἢδ σπ!]ἄάγθη οὗ [ἢγ Ρβορὶβ 
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[411ς οὗ (66 ὈΥ [86 νν4115 δηὰ ἴῃ (ῃ6 ἀοοῖβ οὗ [ἴῃς Βοιι565, βαγίηρ, 
(οπΊο, δηα Πολὺ νῆδί ἰ5 (6 νογὰ [δῖ σοπηοῖῃ ἔοσγίἢ ἔσοσῃ {6 
Ιοτὰ." ΤΠδβα ἱποϊάθηϊαὶ 4]} 1.5] 0 ἢ 5 ἱπρὶν μα ἴΠ6 ρῥσορμοὶ ἢδά 

ἃ ἸὭΏΔΏΠΟΙ ΜὨΏΪΙΟΙ (ἢ6 ΡΘΟρΡΙῈ Ππαδά ᾿δασηθεα ἴο γϑοορηϊβδα δηά ἴο 
αἀϊδεοουηῖ, δΔηὰ (Πδὶ [ΠΥ Ψ Γ6 ἴῃ 186 ὨΔΌΙϊ οὗ τηθοίηρ ἴο σοηβι}ῖ 

τ. Τῇ τεαυθηΐ Δ5ΘΘΙὈ]Π1ηρ οὗ [16 εΕ] ἀεγβ Ὀείογα Ὠΐπὶ ἱπλ0]165 
16 54π|6 πῆρ. [ἴ 15 {τὸ [ἢδ΄ὶ [ἢ 656 6] 615 8.6 νεῦν Β οτα!]- 

δῖα ἤσυγας; [Π6Ὺ δία πιεης}οημδα δηᾶ ἴΠεη ἴῃς αἰβοουγδα Ρᾶ5565 

ου ἴο ἴδε “Βοιι56ὲ οὗ 15.461} οὔ. ὄἌνβῇ [6 βίγδηρειβ [δὶ βο)]ουγη 
ἴῃ ἰϑγδ6ὶ, θὰϊ [ΦΥ͂ σαηηοῖ 6 ΨΏΟΙΙΥ δβοιιτου5, οΥ (10 σρεακ ψ ἢ 

Βδα.55) 6 γὰ “ ἀυπΊ165. Αρδϊη, [πουρὴ 1 τᾶν Ὀςὲ {(τπ6 [Πδί 
(86 ργορβεῖβ Ὀοοὶς νγὰ5 Ψυ Ὰ6 85 11 πονν 15 δἴ ἃ ἰδῖε ρεγοά, δηὰ 
τῆοΟῸΡὮ 115 ργαβδεηΐ ἔοστ ϑιιρρεϑῖβ σαγοίῃ] ρ]δηηΐησ, 411 ραβϑϑασθϑ 

γοϊαϊίης ἴο 1ῃὴ6 ἀσδπίγαοίίοη οὗ [εὐ 541 ε τ δηᾶὰ τῃ6 ῥγποὶρ]65 οὗ 

16 Βονδῇῃβ σονεγηϊηεηῖ δηά (ῃ6 δι θυΐε5. οἵ ἢ] ἡδίυσγε 1115- 

τταϊεά ὃγ 1 Ὀεΐπρ οἰ σασθὰ ἴῃ ἴῃς ἔγϑὶ ραγί, δῃά ἴπ6 βεσοπά 
ρΡατὶ Ὀεΐηρ ἀδνοίεα ἰο [ῃὩ6 Ἀδοίογαϊίοη δηὰ (ἢς 1] 5ἰγαϊ οηβ. οὗ 
Τεβονδηβ ρυζροβαβ ψῃϊοῦ ἰἴ δῇοτγαβ, [η6 ἔδοϊ τμδὶ ἴῃ (16 ἢτϑὶ 
Ρᾶαιῖ ἴπϑγο ἃ΄ὸ ΠΊΔΩΥ Ῥτοπ 565 οὗ γοϑιϊϊ το 15 ον ἄθδηςα οὗ 

δοίιδ] οὔδϊὶ σοπηηλιηϊσδίίοη (Χὶ. 14---2:ο0, ΧΥ]. 52---ὅ63, χνὶϊ, 22--- 

24, ΧΧ. 39--44. ΤὙΠαδθα σοηϑοϊδιίιοιυ ρβϑϑᾶρὲβθ ὨδίιγΑΙΥ ΔΥ156 

ουξ οὗ [Π6 ρῥσγεοθάϊηρ [Πγοδίθηϊηρβ, 85 ἴῃ οἴου ὑσγορῃείϑ, ἱ{ [ἢ 658 
γνΟΓΘ δοίι}}ν σροΐζθη, ΨΏ1]16 1 δὴ ογάδυϊυ ἀοσπηδῖϊο ἰγθδίϊδα [ΠῸῪ 

ψνουϊὰ πᾶνα Ὀδδη ροβίροηδά ἴο ἴΠ6 βϑοοηά ρατί οὗ (ἢ6 ὈοΟΚ. 

ΤΙΝ ρᾶββαρε ΧΧΙχ. 17---20 ροβϑι ΕΪΥ ἱπλρ]165 [δῖ {Π6 Ῥγορδεῖ ἔοὶς 
ἢΐ5 ργεάϊοιοη5 δραϊηβί Τγγα ἴο ἢᾶνα σγϑοθίνθα ἃ 1655 16 γα] {0}- 

δΙδηΐ (ἤδη ννὰ5 Ἔχρεοϊθα ἤτοπὶ ἤθη). [1 50, ἢϊ5 τεϊθηϊτίοῃ οὗ 
106 ργοαϊοϊοηβ νιϊουῖ σπδηρε δῆογαάβ στοιυηᾶ ἔοσ Ὀδ]ονίησ 

τπαὶ ὑροὴ ἴῃ6 ΨῃοΪῈ ἢδ6 Ὧδ5 τεργοάποθά ἢϊ5. αἰβοουσθας ΜΠ 
δάς]1γ. ΤἼδ βανοῦα, ανθὴ ἢΔΥΘ ἢ ἴοηθ ρογνδαϊηρ ἴἢ6 δα ν ρᾶτί 
οὗ με ὈοοΪκ 15 ενϊάβθησε ἴο ἴῃς βδῖὴςε εἴξεοί. [{ 15 βοδύοθὶυγ ςοη- 
σαίνδθ!ς παι τῆς ργορῃεῖ 5δῃου]ἃ ἢᾶνε δάορίδα 5ιιοῆ ἃ ἴοηθ δέοι 

[6 {4]1 οὗ [Π6 ΟἿἿΥ υη]655 ἢ6 δᾶ Ὀδεὴ τερσζοάιποϊηρ ἰὴ ἴῃ 6 τηδίῃ 

ψμδΐ Βα δά βροΐκθβῃ Ῥδίογε ἴῖ, Απά 1 {|Κ6 Ἰηδῆηοῦ ἴΠ6 ΡΘορ]ε᾽β 
ταῖϊηα, θυογδηὶ δηᾶ ἱπηραίίθης οὗ ἴῃ6 Ῥγορῃδιβ δηςοἰραίίοηβ οὗ 

ἀἰδαβδίεσ ἴῃ ἴῃς ἢγϑί ἢδ]ῇ οὗ ἴῃς ὈοοΪκ, ἀρρεδῖβ ργοϑβξίγαϊθα δηὰ 
Ῥἰυηροα ἱπίο ἀδϑραῖγ ἴῃ [Π6 βεοοηᾶ (χχχίϊ!. 10). [1 ἰ5 Ὀεγοηά 
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Ὀ6Ι16Γ ἰμᾶὶ 50 πΊΔΩΥ οαἰτουπχδίδησθϑ, 811} Πασπηοηΐουβ 1{ τα], 
δῃοιυ]ᾳὰ Ὀ6 ποιῃίηρ Ὀθύῖ ΘἸαθογαία δοίη. 

[ῖ σδηηοὶ Ὀ6 δϑδϑιμπηθα [δὶ [ῃ6 Ρῥγορῃοιβ δχοοῖϑδα οὐ ἢϊ5 
οἤῆοα ννᾶϑ 51 ΠΕ ΓΑΙ δας ἢ 885 1ἰ 15 τοργοβθηϊθα. Οἰτουμηβίδῃοοαϑ 
οὗ δεῖιι] οσσυγγθησα δῇς 146 4]1Ζ6ἃὰ ὉΥ ἢϊπὶ δηά τηδάδ ἰδ οχ- 
ΡΓΘϑϑίοηβ οὗ ρϑῆθιὶ σοπορδρίϊοηβ δηᾶ ῥυης 1065, δηά ἰτ ἰ5 ῃοΐ 

Αἰννᾶ 5 ροϑϑίθία ἴο ἀἸβιϊ συ 5 Ὀοΐνδθη ὄἐνεηῖβ νν σἢ ἡ ΘΓ δοῖυδὶ 
Ῥυϊ ἃγὰ 146411Ζεἀ, δηὰ (Ὠϊησθ ΏΙΟὮ Δ͵’Ὸ ῬυΓΕΙΥ οσγδαίοῃ5 οὗ ἰῃς 
5 Ο] Ζίηρ ᾿τηδσϊηδίίοη (ηοΐα οἡ χὶ. 13). ὙὍΤἢδ ρῥσόρῃδὶ Ἄρρθᾶσβ 
ἴο ἢᾶνα δηϊογεα οὐ ἢ15 τηϊδϑίοη ἢ ἢἷ5 σοηνὶοτοη5 ἴῃ τεραγά 
ἴο ἴδε ἐδίε οὗ Ὠἰβ σουηΐίτΥ χε. Ηδ οἸθαυν ἔογοϑαν (ἢ6 ἀονῃ- 
[411 οὗ (6 βἰαίθσ. Βυῖ [{{πθ 411 [ῆ6 Ργορῃεῖβ ἢ6 ννδ8 δεϑισγοὰ 

οὗ [6 τεοοηϑικατοη οὗ τπῃ6 Κιηράοιῃ οὗ ἀοά οἢ ἃ ϑβ6ουγοσ 
Ὀαβῖ5. [ 15 ἔοσγ [815 ᾿πεὴγ τμαὶ 6 15 δρροϊηϊθα ἴο ἰδθοιτ 

(οἢ. χχχὶ!!.); δῃᾷὰ {}15 ροϑιτοη βυρρεϑῖβ ἴο Ὠἰπλὶ ἔγοτῃ [ῃ6 Ὀ6- 
σἰπηΐηρ ἴΠ6 πδίυτγα οὗ 15 ῬσΌρΡἤ ΘΙ. ΟΔ]]}Π1ὴρ, ὨΪσἢ 15 ἴο Ὀ6 ἃ 

“νι Δ ἰὼ ΔΓΏ ΘΥΘΙΥῪ ἱηαϊν!άι41 πηδῃ (ηοίθ 111. 16). [ἰ 
5 ΡΙΟῦΔΌΪς ἴπᾶὶ (ἢ6 ἢγϑδι βεοϊίοη οὗ [ῃ6 Ὀοοΐς (οἢ. ἱ.---ἰϊ. 21) 
σονεῖβ ἴἢ6 Θδυ!δ5ῖ ρετοά οὗ δἰ5 το ηϊϑίῦυγ. ΑΠΟΣ τηϊβ ἃ σἤδηρα 

οὗ ρτγοοσδάιιτε, οσσδϑιοηδα ΌὈΥ ἴῃς ᾿ηογοά ἡ Υ οὗ τῆς ρθορῖς, δρ- 
ὈΘδῦβ ἴο βᾶνα Ῥεδθὴ δάορίεά ὈΥ Πίπῃ ; Πα σεαβθὰ ἴο Ὀ6 ἃ ρυῦ]1ς 
Τορσονοῖ, οοπῆηϊηρ Βἰπηβεὶ τὸ [η6 ἰῃϑιγισίίοη οὗ ἴοϑε ψῇΟ 
ν᾽ το Ὠϊπὶ ἰῃ ἢΐ5 Ποιι56 (111. 22---27, ποΐδ, Ρ. 26). ΤΒδ πιθδηϊηρ' 
οὗ [λ15 50-οδ᾽ δὰ “"β]θηςε᾽ 15 οὔβουγα; ᾿ξ ννγᾶ8. ΟὨΪΥ σοι ρΑΥΔΪνΘ, 
του ρἢ ἰὑ 5 ταργαβεηϊθα 45 ἰαϑίίηρ {ΠῚ τάϊηρβ γινθᾶ οὗ τ(ῃε 
[11] οὗ [6 οἷἵγ (χχίν. 27,0 Χχχὶ. 22), ΏΘη, 5 δης οἱ ραίϊ 5 
Ὀοΐηρ νογῆοθά, 15 τηουϊῇ 5 ἀρᾶῖὶη ορεηθά [{41{1|6 15 βαϊὰ οὗ 
[Π6 Ῥγορδοὶ δέϊεγ [8 Ὀθγοηᾶ πηδητοη οὗ οσσδβί οηδὶ ν᾽ 5115 ἴγοπὶ 
τῆς οἰάογβ. Βυῖ, [πουρὴ [ἢ ὈοοΪΚς πῇδᾶὺ σοηίδϊη ἃ ρσοοάᾶ ἐδαδϊὶ 

(ῃδὶ ννᾶ5 πανοὺ ῥυ Ὁ] ον Βρόκοη, δηᾶ ἐμποιρῃ, Ὀείηρσ οἀϊεα «ἰοῦ 
(ῃ6 ἀνοηῖβ ἐογείοϊά δὰ οσουτγοα, τῆς ρῥγεαϊοϊοηβ ἴῃ ἰτ ΠΊΔΥ 
δνθὴ μάνα τεοοϊνοα ἴῃ βοῖὴθ ρδῖῖβ ἃ Ἵδυΐϊδίη Ἷοϊοῦσ ἔγοῃι [ἢ 8 
Εὐ]Π]τθηῖ, ἰ τᾶ Ὀ6 δβϑυϊμηθαὰ ἰδὲ {π6 τηδίη σοηίεηϊβ οὗ [86 
ΟΥΑΙ δά ἀγθϑϑθβ δα ἐδ ΠΥ τορσοἀυςδα ἴῃ ἰτ; δηὰ [ἢ6 ρᾶϑϑαρα 
Χχ. 49 ἰ5 ψαισδηΐ [ῸΓ βιρροβίηρσ ἴδδί ἴΠ6 Ιηοτο βἰγκίηρ ρϑου- 

1Ιατιι165 οὗ [ῃ6 ργορμεῦβ Δ ΠΏΘΥ ἃ1Ὲ {{}Υ τοβοςοίεά,. 
ΤὮδ ῥσορβοιβ 5ῖ}16, (ουρ 5ἰδίεϊυ δηὰ ρο]ϑβηβα, 15 1655 
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οἰεναϊς ἃ δηάὰ τηοῦα ὑτοϑαῖο ἴΠΔὴ ἰῃδὶ οὗ ἴη6 δδυΐθῦ ῥσορῃοῖβ, 

[που ἢ Π6 ΟΟΘΟΔΘΙΟΏΔΙΥ Τἰ565 ἰηΐο ψ]ἃὰ δηά ἰσγοσο]αῦ ΡΟΘΙΤΥ 
(οἢ.. νἱϊ.,) χχὶ.), δῃά ἴῃ ραγίίοι!αγ δῇεοϊβ ἴη6 ἄζμαλζ οὐ 1,ἀπιθηὶ 
(ςἢ. χΙχ., χχνὶ. 17, ΧΧΧΙΣ. 17). Ηἰἴ5 ἰδηριιαρε θερίηβ ἴο 5σῆεν 

ἱποογσγεοΐηθβϑ, [που ρ ἢ δοπια οὗ ἴη6 ἔδυ ]ϊβ δῪ ὃς6 ἄπς ἴο [6 

ΨΕΙΥ ἀεργανεά οἰδίς οὗ [6 ἰαχῖ; δηά ἢΐ5 ἀϊοτίοη ἢδ85 ἃ Ἴοδχγίδίηῃ 
Ἰυχυνίδηςθ, νἸΟὮ τηϊϑὶ βοιηδιϊπηθ8 Ὀ6 οδ]]οα τεάπἄδησγ, 1655 
ΝΕ ΠΊΔΥ ᾿ΠΕῚ ἔχου (Π6 τογα 50 ΌοΓ ἰοχὶ οὗ 6 ΓΧΧ. τῆδῖ τϑην 

οὗ τῆς ουτηυ]αῖίνα ρἤγαϑαϑ Δ΄ ρίοϑϑοϑ ἢ ψὨϊΟἢ τηὴ6 ΗΘ. 
τοχὲ 845 Ὀδθη ονθρτονηῃ (ηοίΐθ, νὶ. 6. Τα τεαυδηΐ τοουσσθησα 

οὗ [ῃ6 βδηθ ρῇῆγαβεϑ ργοάιισθβ ἃ ἔδεϊηρ οὗ πιοηοίΐοηγν, [Βουρἢ 
[Π6 τορθου το ΔρΡρΘδΙ5 ἄτι6 ἴο τη δη οι δηα (Π6 δϑοθηάδηου 

οἵ σοτίαΐῃ ἰάθαϑ ἰῇ ἴῃ6 Ρῥσορ]οιβ πλϊηἃ αυ6 ἃ5 ΠΏ ἢ ἃς ἴο 

ἀείδοϊνα ᾿ς Υαυυ 5.1}. ΤῊ οχργαβϑϑίου ΟΣ] ἃ οὗ τδῃ (11. 1) 
σου Γ5 ΠΘΔΙΥ ἃ μυηατγεά {{π|65, ἀηα ΟΠ 6Γ5 νΟΥῪ ἔγααυ θη] γ, συ ἢ 

85 “1Ἰάο]5᾽ (Ὀ]οοΙκ- ροάδ, νἱ. 4); “(με τουηΐδ!η8 οὗ [51τ86]} (ΥἹ. 

2 ὅτς.), ἃ Ρῇτναβδε ἰουπά ἴῃ Ὧο οἰδαι ψυογ (οΥ, 15. χὶν. 25); 
ΚΆΡρϑδβε ΣῪ ἔυγυ" (ν. 13, ὅζο.); ““5ιιπ ]ηρ-Ὀ]οοὶς οὗ ἰηϊχυΐγ" 

(ν1. 19); “το θε]]ου5 Πμοι56" (11. 5, δπὰ οἴζεῃ ἴῃ (ἢ. 1.---χχίν. 
οἴ, χ]ῖν. 6); “ἀεϑδοϊαία ἴῃ ἰμ6 πλϊάϑὲ οὗ [86 σουηίτοβ ἴπᾶὶ ἃτα 
ἀεδϑοϊαδαιθ᾽ (χχίχ. 12, χχχ. 7); “16 της οὗ (6 ἱπισυ υ οὗ τΠ6 

Θπα᾽ (χχὶ. 25, ὅζς.); “16 Ιοτὰ 1 ϑῃονδῃ" (1]. 4) δῃα δχίσε ΠΊοῪ 
οἴεῃ, Το ΡὮ πλυςἢ βο ἀουλοτ η 10Χ Χ.); “1 7Ἔβονδὴ μάνα 5ροΐίκβῃ 
1 (ν. 13, ἄς,.); δηὰ [186 ομπαγαοίογιϑις ΠΟΥ (γ6) 5141] ἵζῆον 
(Παῖ 1 δὴχλ μον (νὶ. 7, ἄς.), Ἰδαηρυᾶαρα ὉΥῪ νη ῖο ἢ ἘΣ ΖΕΪκῖ οὶ 
ΘΧρτθ5565 15 σοῃησδρίίοῃ οὗ {π6 ρυτροβα δηὰ ἰϑϑιε οὗ 4]] ἢ βίοσυ, 
ψ ΒοΙΠοΥ 1 θὲ ἴΠ6 ἀϊδρεοιδίοη δηὰ τγοϑιογδίίζοῃ οὗ μΪ5 οσσῃ ΡΘΟρὶα 

οὐ ἴῃ οσοϊῃμηηοίϊίΐδοῃβ δηᾶ Ἵσἤδηροθ ἴπδὲ ἴαϊζαε ρῖδοβ διηοὴρ (6 
ὨΔΙΙΟΏ5. 

ΤΒοΙς δα ἴγεα {ΠἸηρ5 ἢ ραγίίουϊαγ ψὮΪΟὮ ἀτὸ σΠδγδοίογι ες 
οὗ ἴῃς Βοοῖκ : βυῃπιδο]ςοδὶ ἤροταϑ, Βυτ ὈΟ]1ςΑ] δοιΐοηϑβ, Δη ἃ ν] 5: 0Ή 5. 
ΤὨΘ [Ὦγεϑα 566} 41} ἀπ ἴἰο [πΠ6 βδῖηςδ οδϑί οὗ τηϊηα, δῃηὰ ἃγα τοϊαϊθά" 

ἴο ΟὔΘ δηοίμοι, ὈδῚηρ 811 ΟΣ ΟΥἩ 1655 [86 ογδαίοῃβ οὗ δῃ ἰπλ8- 

σἰμδίίοη ΟΥ ΡῃδηϊΑθΥ δἰννᾶυβ ρυδηάϊοβα δηᾶ οἴϊεῃ Ὀδδι}. 

Οἱδ οὗ {πΠ6 βηδϑῖ οὗ ἴῃ6 ἰά464] βυσῇθο}]8 ρρθδῖβ ἴῃ [ἢ6 ΕἸΕΡῪ 
οὐ ἴπ6 ὑΓΠσ65 οὗ [5Γ86] (ςἢ. χίχ.), ἴῃ ψ ῖσ ἢ [Ὧ6 πδίίοῃ 15 τορτα- 

δοηϊοά 85 ἃ πιοῖμοσ ᾿Ἰοη 655 σεαυτὴν ΒΟΥ ΨΠ6]ρΡ5, Ομ 6 δέϊεσ ΔΠΟΠ ΘΓ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, ζ 



ΧΧΝῚ ἹΙΝΤΕΟΒΌΟΌΚΤΙΟΝ. 

οὗ ψ Ὡοἢ ἤδη ΠΟΥ Πα ᾿εαγηβα ἴο σδίοἢ [Π6 ῬὈΥΕΥῪ ννὰ8 1 Κθῃ 
ὉΥ ἴῃς πδίϊοῃβ ἴῃ {πο ὶγ οἷ δηὰ ἼἽσαρεά ἴῃ σδρίϊνγ. ΤΏΉΘΓΟ 15 
8 ἰουςἢ οὗ ραϑΐίῃοβ, ταῦτα Ϊἴἢ [86 ρσγορῃοῖ, ἤθη ἴῃ τείεγθεησα ἴὸ 

(Ὡς σαρίϊνε ῥγίποα 6 βρϑᾶῖκβ οὗ ἴῃ6 γουηρ ᾿Ιοη 5 νος Ὀεϊησ 
ὯΟ τοΓα Πεαγὰ οὐ ἴδ6 τηοιηϊδίηβ οὗ ἰσγδθὶ, Οὗ βίηρυαγ Ὀδδυν 

αἶϑο ἰ5 [ῆ6 τερσγεβϑοηϊδιίίοη οἵ [6 πιοσοηδηΐ οἷν Ὑυγο, τἰϑίηρ οἷ 

οὗ [ῃ6 νναΐθυϑ οὐ ἢδῖ ᾿ἰϑδηᾶ σοόοῖ, υηᾶογ [Π6 5σγ00] οἵ ἃ ρα] δηΐ 

510 τηοογοὰ ἰῃ ἴῃς 5645 ((ἢ. χχν!].). ΗδΓ τηδϑῖ ἰ5 ἃ σδάδι οὗ 

ΤΕ ραποῦ, ΠΟΙ 5411 ἥμθ Ὀγδβϑυβ οἱ Ἐρυρί, μοῦ ἀδοκβ οὗ ἰθὰκ 

11] ἃ ἢ ἱνοσυ. ΑἹ] τῃ6 ϑῃϊρβ οὗ Τασϑῃδϑῃ διϊθηα οἡ ΠΕΣ 
δηά ροιγ ἰηῖο ποῖ ἴῃς τσμθβδὶ ῥσγοάιυοῖθ οὗ [ὴ6 δίοηβ ἴο ἔοστ 
ΒΕΓ οαῖρο. Βυῖ 586 15 Ὀγοόΐίζεη ὉΥ {πε εαδὶ ψὶηὰ δηὰ ἰουηογβ 
πῃ ἴδ ρατὶ οὗ ἴῃς 5645, ἴο ἴῃ αἸβηδΥ δηὰ πο 5014 16 στοῦ 

οὗ 411 ςϑδίατίπσ τε. [1 [ῃ6 διῖμπογ οὗ ἴῃ6 ΑΡροσδῖυρβα ΡῈ ἃ 

Ῥυγοσ ροεῖ ἴῃ ἘΜΖΕΪΚΙΕΙ, [πΠ6 ργορῆεῖ ἢδ5 σίνθῃ ἢἰϊπὶ ἢΪβ ἰῃ- 
βριγαϊΐοη δηᾶ διγη σε α ὨΪΓῚ ψν1ἢ πηαίογ8}5 ἔοσ ἢΪ5 τηοβῖ βρὶαπαϊὰ 
οἴδαϊίοηϑ. Αρδίῃ, ποι ρἢ τηδυκεα ὉΥ ἃ Ὀσγεδάτῃ ψῃϊοῃ οἤδηᾶβ 
δϑαϊηϑβί πηοάθγῃ ἰδϑῖθ, (6 ΔΘ ροῦν οὗ [Π6 ἐου πα] Πρ σ]ἃ νῃϊοἢ 

Ὀαοοδῖηθ [πδ6 [41Π}1655 να 15 ρονογίι}, δηᾶ, ἤθη [Π6 ἀοί81}5 

ἃῖα ἐογροίίθῃ δηὰ ΟἿΪ [ῃ6 φθῃοσαὶ ἰἀθα Καρίὶ ἴῃ τλϊηα, Ἔνθ 

Ὀεδι 1 845 Μ6]1] ἃ5 ἴγ6. Αἢ ουζοδϑβὶ ἰηΐδηϊ, Ἔἐχροβεά ἴῃ [δε 
οΡεῃ ἢοθ]ὰ δῃὰ νϑἰϊοπηρ 1π ΠΟΥ ὈΪοοά, ννὰ5 δεδὼ Ὀγ ἴδῃς ρἱγίηρ 

ΟΥ̓́Θ οὗ ἃ ρϑβϑϑοῦ ὈὉγ. Ἐδϑουδὰ δηὰ ποι ϑπεὰ 506 ρῖαν ὕρ ἴο 
(ἢ6 ἔαϊγεϑῖ νοϊηδημῃοοά δηῃα Ὀδοδῆηθ (6 νῖΐε οὗ ΠῚ Ὀοηδίδοϊοσ, 
ΨΟ Πααρθά οἡ δεῖ ὄνϑῖυ γσίῆς ἴῃδὶ οουἱὰ ρ΄εαβθα ογ εἷδνδῖα. 
Βυῖ [86 ννᾶγ5 ἴηἴο ψννῃϊοἢ ἢς ἰοα ἢδΥ ψοῦα ἴοο ἰοῇγ ἴο Ὀ6 υηάοῖ- 
βίοοά, δηά πῈ δίπποθρΏετα διοιιηα ἴοο ριΓΕ ἔογΓ ΠΟΙ ἴο Ὀγθδῖδα; 

[(ῃε οἷά ᾿ῃῦοστῃ Ὠδίυτε (ΠΟΥ ἔδῖμο ννὰβ (ῃΠ6 Απιογίας δηὰ ΠΟΥ 

ΤΔΟΙΠΟΓ ἃ ΗΠ 16) ννὰς 5[}}} [ἤθσ Ὀδηθαιῇ 411 ἰῃὴ6 ταβηρθιηθηῖβ 

ἔοσ ψ Ὡς ἢ 1ἴ δά πο ἰΔϑβίο, δπὰ δἱ 1δϑί 1 δϑϑογίβά 156} ἰῇ ϑῃδπηηο- 

1655 ἀδργαν:ν δηὰ ᾿Ἰηϑδίδ]6 Ἰοννάηθϑϑ. ΟΥΠΕῈΣ ἔσυταβ ἀγὸ [Π6 
(ΔΥΑῚ ΠΥ οἠς οὗ ϑγϑοὶ 845 ἃ νίηβ (.ἢ. χν}), ἰο ψ ὩΟἢ ἃ ραίμεῖὶς 
γὼ 15 ρίνθεῃ ὮὉΥ ἃ ἰυάϊοιιβ 51:16 ησα τεραγάϊηρ [15 ἔσς ; (ῃδῖ 
οὗ Ἐρυρὶ δ5 ἴμε ογοόοσοα!]θ, ἃ δδι τα [108] τηοηϑβίοσ, ἐου Πρ 
Ἦ5 νναίοσϑ ἴῃ ἢ15 τεϑίϊθϑα δῆεῦρυ, Ὀὰῖ ἀταρσσεα οὐἱ ὉΥ [ἢ6. ΠοοΙΚ 

οὗ δ ῃμονδῃ δηὰ βιηρ ὕὑροη ἴμ6 ἰδηά, 15 σαγοαϑδα Δ] ἶησ [86 
νΆ]16γ5 δηᾶ ἢἰ5 ὈΪοοά 6 ναῖει-σουγθαβ; δηᾶὰ τπδὶ οὗ Νεῦυ- 
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οὨδάηοΖΖΑΓ 845 ἃ ργεδί βρεςκὶβά βαρὶ]ς ψ τ Ἰοηρ Ρἰπίοηβ, ον σηρ 

ΟΥ̓ Τοδηοη δηὰ οτορρίηρ 115 ὨΙρμθϑὶ Ὀγδῆσθαβ. [τ 15 [ῃ6 
Ῥιορμοῦβ ΤΔΉΏΕΓ ἴο ἀδνεῖορ ἢἷ8 ϑυτηθο]5 ἰηἴῖο ἃ πιυϊτὰἄς οὗ 
ἀδί4115,  ϊοἢ βοπιξίϊπηθβ ἢ45 [6 εἤεοσις οὗ οὈβουτηρ ἴῃ6 Ὀ11- 
Ἰίδηου οὗ [μ6 σδηίΐσαὶ σοποδρίίοῃ. 

ΤΠουΡὮ ϑοδγοοῖυ, ἢ Ἐν 414, ἴο Ὀς ο4116εἀ “Ἰεαγηεα,; ἘΖεκίεὶ 

ὰ9 ἃ Κηον]εάρε οὗ ἀεϑιρηΐηρ δηὰ δύοξιιθοΐυσγα (οἢ. χ]ὶ. 564Φ.), 

δῃὰᾶ 5 δοφυδϊηΐδηοθ ΜΙ ἰοσεῖρση ἰδηἀ5 δηα ΠΕΣ παίυγαὶ δηὰ 
ἰηἀι5.714] ργοάιοῖβ ἰῖ5 ψ]άθ. [ἢ [58 γεβρεοῖ 6 σοπΊθβ5 πδαγαεϑί 
ἴο 1ἴῃ6 δυΐμον οἵ Τοῦ, [που ρσῇ τἢ6 Ἰαιίοῦ ἀε] ρη15 γαῖ μοῦ ἴο ἄν ο]]} 
οὨ ἴδ ὑῃδηοηθηα οὗ πδίισα, [Π6 ᾿υχυσγίδηϊ νορεϊδίοη οὗ [ἢς 
ΝΙ]6 νά]1ογ, [μ6 νὰ οσγεδίατοϑ οὗ ἴῃς ἀδβοσί, δηα ἴῃ6 το 5ΈΤΟΙ5 
ογδδίϊοηϑ οἵ {μ6 ννδίϑυβ, ψ}16 ἘΖεῖΙ6] 15 τοῖα αδἰϊγαοϊθα Ὀγ {Π6 
ῬΙΓροΐουβ βίομαϑ δηὰ πιεῖαϊβ ψ ῃΊ ἢ νᾶγίοι5 Ἰαμὰβ γῇ ἕδτηξα ἴοτ, 

δηὰ ὈΥ {6 τίσ ἐαρτίοβ ργοάποεὰ Ὁ Βυμηδη 5111} (οἢ. χχν]ὶ.). 

Νδίιγα!γ, ἢ15 ἱπηαρίπαιίοη ᾿υχυγίδίεβ ἴῃ σα γτΠο]ορίοδὶ ἰγδα πο, 

Θϑρθοίδ!ν οὗ ἃ ψεϊγὰ Κιηά, βοἢ 85 14165 οὗ [6 “τσ ῖγ" ψ Ὡς 

ΨΟΙῈ οὗ οἱὰ (ςοἢ. χχχῖ!.), Ἰεσεηάβ οἵ ραγδάϊβε, ἴῃς ρσαγάἄθεηῃ οὗ 

σοά (χχν!!}!.), δῃηὰ ἱτηργεϑβϑίοῃβ οὗ ἴῃ ρορυϊδῦ πιϊηά τεραγάϊηρσ 
ϑηθδὸϊ [6 δροάβ οὗ [δ ἀδδά. 

ΤὮ6 Ρτορἤ οι 5 συμ ] 1 4] δοίΐοηβ ἢᾶνα ὈΘΘη νυν υηᾶογ- 
βἰοοά. [Ι{ 15 θεγοηὰ ἀουδιὲ ἰμδὶ δοίίοῃβ οὗ (15 Κίπά ψεγα οὐ- 

ΠΑ 5 ΟΉΔΙΪΥ ρογίοσιηεα Ὁ. ρσορμεῖβ. Ζεάςθκίδῃ τηδάθ ᾿ἰπὶ ΒΟΓΏ5 

οὗ Ἰγοῃ " νῃαγον τῆ ἴο Ρυ5ἢ (1 Κίηρϑβ χχῖϊ. 11). 7 ογοιηϊδῇ ρυΐ ἃ 
γοῖζκα ΠΡο᾿ Ὦ15 ΟὟ ὩΘΟΚ, ψὨΟἢ Ηδηδηϊδῃ Ὀτοῖκα ἔγουῃ οὔ Ὠϊαὶ 
(17ἐν. χχν. 2, 190). ΤὨδ ϑυπθο 108] δοῖΐ, οὮ. 1]. 59--4, τῆδῪ 4150 

Ὦδνο Ὀδδὴ 11 ΟγΆ]ν ὀχοοιίθα, 45 νν6]} 45 ἰῃδΐ ἰῃ χιίχ. το. ΝΥ ΏΕΙΠΟΣ 

Ὧ15 δεῖ ἰῃ Ὠἰάϊηρ 15 ρἰγάϊα (οἢ. χῆ.) νὰ 5 γθὰ] ΟΣ ποῖ σῇδυ ὃς 

ἀουδιῆι], δηὰ τς 584:τὸ ἀοιδὲ οχίϑίβ ἴῃ γοσασζὰ ἴο 5418} 5 νι κίηρσ 
πακεὰ δηὰ Ὀαγείοοι (Ἂς. χχί.); [86 ἔδςϊ [δὶ [ὴ6 5ἰσῃ ννὰ5 σοη- 
{ἰυδα ἔογ ἴτε γϑαῖθ γαῖῃεσ [6115 ἀραϊηϑδὶ ἃ 168] ρεγογημηδηος 
οὗ 11; δῃηὰ ἰΐ τῇδυ Ὀ6 πε] σογίδίη ἰμδῖ Τεγοιδἢ αἀἸὰ ποῖ βεηά 
γοκεβ ἴο ἴῃς Κίηρβ οὗ Ἑάοτῃη δηὰ Μοδὺ ([6σ. χχνὶϊ. 3). [{ ἰ5 
Ῥοβϑί 016 [πδὶ ἘΖΕΙΚΙΘῚ ὨΊΔΥῪ ἴῃ βδοῦθ σᾶ565 ἤδνε δά τϑοοιγβα ἴο 
[Π15 ἔογοι ὉὈ]Ὲ ψΑῪ οὗ ἱπιρσαϑϑίηρ 15 (δοίηρ. ϑοιὴβ οὗ (ῃ6 δοϊϊοῃβ 

ἀεϑουρεά ταϊρξ ΜψΜ6Ὲ}1] ἤανα Ὀδοη Ῥουογηεά, 5 ἢ 85 Ἰοἰηΐηρ ἴννο 
διϊοἶκα ἱορσοίῃοσ ᾿ηἴο οη6 ἴο γτεργοβοηΐῖ (ῃς δπυγα υπίοη υηοσ οἠα 

2 



Χχνὶ ΙΝΤΚΟΘΌΣΤΙΟΝ. 

ἰηρ οὗ υὐδὴ δηά [5γ86] (χχχνὶϊ. 15 54.).. Ηᾶδ τηϊρῆϊ 4150 ἢανα 
τοίγαϊ θα ἔγοότῃ 411 οιὐνναγά πλοιγηϊηρ οἡ [Π6 ἀδδίῃ οὗ 15 νἱἕδ, ἃ5 

ἃ 5ΐρῃ οὗ {με ϑ]εηὶ στὶθί ὑπάεσ ψῃὶςἢ [πἢ6 ρθορὶε νου] ῥρΐῃθ 
ΔΜΑΥ ΜΝ ΏΘΩ [1αἸηρ5 τεδοῃθα ἤει οὗ [ῃς ἀδδίγυςτοη οὗ {π6 Οἱ 

Δη6 [86 ἀξδίἢ οἵ 411 ἄθαγ ἴο 1ῃδπὶ (Χχὶν. 15. 5495.). Βυῖ οἡ 16 
οΟἴποσ μβαπὰ ον οσουά τ[ῃ6 Ρτορμεὶ κδδὶ 5 Ὀγεδά ψἢ αυακίηρ 

Δηα ἀπίηκ δὶβ ψαῖοσ ἢ {ΓΘ Ὁ] ηρἢ 85 ἃ οἰσῃ ἴο (6 δοιιδ 
οὗ ἰβγδο]} (Χχὶ!. 18). Απά σδῃ ἴΐ Ὀ6 5671 ΟΌ 5} βιρροβεά ιμδὶ 8 

δοίυδ!!ν ἴοοῖς ἃ 5ΠδγΡ ϑινογὰά 845 ἃ ζτὰάζοσ δηὰ 5ῃανεά οἵ [ῃς δαὶσ 
οὗ ἢ15 Πεδά δηά Ὀεαγά, Ὀυγηϊηρ ἃ [Ὠϊγὰ οὗὨ ιἴ ἴῃ [ἢ6 Εἰ (νῃδῖ 

οἰἵγ ὃ), δι ηρ ἃ ἰϊγὰ οὗ ἴ ἢ [6 σνοτζά δῦοιϊξ [ἢ νν8115, δῃὰ 
βοδίζοσίηρ (86 σϑιηδιηϊηρ {πιγὰ ἴο [ὴ6 νἱηἀϑ} (ν. 1 σ4φ.). ϑυςἢ 
δοίίοηδβ, μα οἴπεγβ |κὲ τ6ηλ, σου] ποῖ ἢανα Ὀδθ ρευοστηεά, 

δηά [ἢ]15 ἔδοϊ οσαϑδίβ ἀοιθῖ οἡ [86 1Πς6γα ΠΥ ἀνθ οὗ ἴποϑα ψὩΙΟ ἢ 
ΨΘΙῈ ΡΟ551016. Ενδη 1 190 ἀἀγϑ Ὀ6 ἴδ ἴγις γεδάϊηρ ἴῃ ἰν. 5, ἰϊ 5 

πλοϑῖ τ ρυοΌ 406 ἴΠδὶ ἴ86 ρσορῃεῖ βῃοιυἹά ἢανο ἰαΐῃ οὐ ἢ 15 5146 
᾿ὩΠ]ΟνΘΔὉ]6 ἔοσ Πα] ἃ γθδῖ, δηὰ ἰξΐ ἀρρϑδῖβ ἱπῃὴροϑϑιῦ]α ΏΘη 

οἴμον δοϊϊΐοῃβ δὰ ἴο ὃ6 ἀοῃδ ϑἰμλ]τδηθοιϑὶγ. ὍΤῃε Ὠυροίἢεβῖ5 
οὗ ΚΙοβίοσηδηηΐ Ὠδγαϊνγ ἄδβϑεγνοθ τηθηϊΐοη. ΤῊ5 ΨΥ ΕΥ 500- 
ΡῬοβ65 [Παῖ [ἢ6 ργορῇῃδί ἰᾶῪ οἡ ἢϊ5 5146 θδθοδιϑε δ ννᾶ5 ἃ οδίδίβρίις. 
Δηα [ΘΠ ρΟΥΔΥΥ ρᾶγαὶγϑϑα, ἰμδὲ ἢ ΡῬγορμδϑϊθα δραϊηϑβί [684] 6 τὴ 

ΜΙ ουϊδίχοιο δα δγτὴ Ὀδοδιι56 5 δύῃ σουἹὰ ηοΐ Ὀ6 νι άγανη, 

θεϊηρ οοηνιυ ϊϑίνεὶγ σὶριά, δια τῃηδὶ 6 νὰ 5 “ἀτη} Ὀεδσαιῖι56 βίσαςκ 

ΜΊΓ τοῦθ αὐἰαέζα. [1 15 ΒυΓρτιϑίηρ [ἢδῖ δος Γερο ]6 βομοἾαγϑ 
ββου]αὰ βϑϑπὶ δ] ἱπο! πε ἴο δοσερὶ {15 Ἐχρ᾽ δηδί θη, ΤΉΘΥ 
Ρέπηδρθ πᾶνε (ἢς (βε]ϊηρ [Παὶ βὰς δὴ ἱπίεγργεϊδιοη 18 τῆοσαὶ 
ΓΟν θη [4] ἴο ϑογρίυγα. Βαυῖ νὰ πεϑά (ο τοι ηα οὐγβοῖνθδ, 85 

700 τευλϊηβα μἰβ5 ἐπεηάβ, [ηδὲὶ σι ρογβ ΠΟ 15 ποΐ τσα]ρίοη (100 
ΧΙ, 7---.12, Χχὶ. 22). ΤῊΘ ΒοοΙς ᾿ἰἴβε!  Ἀρρθᾶζβ ἴο ἰεδ ἢ τ15 ον ἴο 
ἰπιοῦργεῖ {Π6 πιοϑδί οὗ [Π6 ϑγιῃθο οδὶ δοϊίοθβΌ [Ι͂ἢ χχὶν. 3 [ῃ8 
ΒΥΠ00] οὗ 5οἰτἰὴρ τῆς οδ]άσοῃ οἡ (ῃ6 ἢἤγα 5 οδι]θὰ υἱἱοσίηρ ἃ 
ΡΑγΔΌ]6 (οἴ, χχ. 49). Τῆε δοί οὗ ργανίηρ 4 βδπά δἱ {16 ρασγίίηρ 
οὗ ἴ1ὴ6 νᾶγ5 (χχὶ. 19) πιυϑί ΓΕ ΒΡ Ὀ6 ἱπίογργείεα ἴῃ [ῃ6 βδ:ὴβ 

1 κὐνά. τ. Αγίξ,, 1877. " ' 
3 Οχεὶϊ, Αμραρ.  πβεύαδι ψαϊεΐοη, Κέεγίαί Ῥοογίοαέρερερ ; 

Οδυιίεν, α Μρείοι ἐμ ῥγοῤῥῥίε Ξεόολῥεί. 866 οὐ (με οἴμεσ δά 68 
Κυδποη, Ομαάϊεγσοεξ, 1ϊ. Ρ. τὅ8. 

»ἊμὩ 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ Χχίχ 

ΨΥ, δηά, [πουρἢ {Πεγὰ πδὺ Ὀ6 τοοτὴ ἔοσ μοϑιίδιίοη ἴῃ γοργὰ ἴο 
βοη6 οὗ ἴποπὶ, ργοῦδΌΪΥ ἴπ6 δοίϊϊοηβ ἃ5 ἃ ψῃοΐϊθ. ΤΏΘΥ ννῈσῈ 

᾿τηδρίὶ πϑα τηογεὶγ. ΤΏΉΘΥ ραϑϑαά [Ὠγουσῇ [Πς ῥγορμ οί πη. δ 

᾿ϊνεὰ ἴῃ [Πϊ5 Ἰάδα] βρῆοσγε; ἢθ6 νεηΐ {πγουρσἢ ἴῃς δοίϊοῃβ ἴῃ [15 
Ῥμδηίΐδᾶϑυ, δηὰ {ΠΟῪ δρρθαγεὰ ἴο ἢϊπὶ ἴο σδύγν ἴΠ 6 884Ππ|6 εἴξοίβ ἃ5 

{πὸ γ μαά Ῥδθη ρεγίογηβα, 
ΤΕ ν᾽ ϑίοη 15. ἃ πιθηῖδὶ ορεγαζίοῃ οὗ [86 ϑαηθ [ὶηά, [ποιυρῇ 

Ὠἰσμοῦ. ὙὨῈ δἰηρίαδὶ δηὰ πιοϑδὲ Ῥεδιτι] οὗ ποῖ 811 15. [Π6 
νἰϑίοη οὗ ἴῃ6 ΟΥΥ Ὀοπθβ δηὰ {Πεὶγ γαϑυγγεοιίοη (οἢ. χχχν]].). 
ΤὨτγεθ οἰθπιθηΐβ ἀγὸ Οὔβογνϑθϊα ἰῇ ἰζ: ἢγϑῖ, σογίδίῃ ἰχαϊῃῆ5. δπά 

ἰά6α5 ἴῃ {16 ρσορῃειδβ πη, ἐγ ἢ 5 ἢοΐ παν Ὀυΐ οἴἴδη δχργαϑϑϑά 

οἰβενῆογο, δ Ἰεαϑδῖ ρδγίῖα!]ν, δυο 845 (ἢ6 Ιάεα οὗ ἴῃ6 ρῥεορ]θβ 
τοϑιογαίίοθ, ϑεσοοηάϊγ, ἰἢ6 ορογαϊίίοη οὐ {Π658. ἴγυἢ5. οὗ [Π6 
ῬΓΟΡΘΙἾ5 τηθηΐδ] ρσαηίθ5, σίνιησ τλ6 πὶ ἃ υηϊΐγ, [Ὠγονίηρ [Π6Πὶ 
ἰηῖο ἃ Ρῃγϑὶςδὶ] ἔογπι, δῃὰ τηλκίηρ μθ βίδηα οἱ Ὀείοτε ἴΠ6 δυθ- 
οὗ ἢϊβ Ῥῃδηΐδϑβυ ἃ5 ἰἔ ργεβεηϊεὰ ἴο Εἴτη ἔγομλ μου. Απηά {πίγαϊγ, 

[Πογ6 τῇδὺ δ ἃ σεγίδϊ ἢ ̓ς γάσν ει 6 Π5ῃτηθηῖ. ΤὨΪ5 αἴ ε]επηθηΐῖ 

6 ΤΙηοϑί σοῃϑδρίοιοιβ ἴῃ (ἢ6 ν]ϑδίοηϑ5 οὗ ἴῃς. Οπεγυθίπμ (ς(ἢ. 1.) ἀπά 
οὗ [Π6 πεν Τερῖα (οἰ. χ]. 5έφ.), Βαΐ 11 πγιϑί Ὀ6 πγαϊηϊδ ηεά 
τηλι τῃ6 βεσοοηά εἰεηθηῖ, [6 σοπδίγιςιίνα οροτγαίίοη οὗ [ΠῈ 
Ῥῃδηΐαϑυ, 'νὰ5 δἰννᾶγβ ριεϑθηΐῖ, δῃὰ [ἢδι [6 ν᾽ ϑίοῃϑ δῖα ποΐ τηεσα 

ΠΠΕΥΑΥῪ ἱηνεπιίοη. ΟὐσδϑίοηδΙγ, ἤοννανεῖ, [6 Ρτορμεῖ ἀο065 ι156 

1Πς ν᾽ 5ίοη, {ὸ οἴπογ [Πηρ5, ἴῃ δὴ ἰάθαὶ ννᾶγ, Ὀγιηρσίηρ σοῃϑδίἀοτι- 

ΔΌΪΕ βἰγείοθβ οὗ μῖ5. ονῃ ργορῃειῖς ψογκΚ ἀπά δῦ ἴῃ6 οΟἸΠπὸ οὗ ἃ 
51 5}]6 ν] 510, 845 ἴῃ Οἢ, 1.--!. 21 δηά οἢ. ν1}}.--χὶ. (ςξ, ποῖος, Π]. 21). 
Ἐ ΖΕΪκῖεΙ] δὶς δυο ν᾽ βίοῃϑ5 845 [δῖ ἴῃ Ἷἢ. χχχν!ϊ. ἴο Ὀ6 ἃ γον διίίοη 

οἵ ἀοά. Απάὰ ἤοτῃ ψῇδπος εδὲ σου]Ἱά ᾿ἷβ δϑϑιγζάηοα οὗ [Π6 
ῬΘΟΡΙεἶ5 γεβίογδαιϊίΐοη ἢᾶνῈ οοπθῦ ὙΠΕΙῈ ψὰ5 οι ηρ ἰὼ [δε 
βίδῖβ οὗ ἴ[ῆε νου] δηἀ [6 ῃδιϊοηϑβ ἴο βυρροϑβί 1, ἀηὰ Ἔνογυηρ 

1 Τὴ τορατά ἴο οἷ. ἷν. 1-- (α]νίῃ σϑηγασκβ, Ηος διϊξ ρύ 6.116 βρεοία- 
οὐ], Ὠἰδὶ ἃ 1)60 1555 {ισδϑεῖ Ῥτορμεῖα οἷς ἄρεσθ. Βαῖ [ῃαὶ ψνῃϊοῇ 
νου 6 Ρῃ 6716 ἀη1655 σοιητηδηεα ὈΥ Οοά τεπιαὶπ5 ρα θτ]6 1 156], 
δηᾶ [Π6 βοιχηά 56η86 οὗ τηδῃ ψ|}} σοποὶαάς ἴμαὶ οά ἀϊά ποῖ σοπηπγαπὰ ἱϊ, 

2 Τῇ αἰβδγθεηοε Ῥεΐννεθη 15αϊδῃ 5 Κπονϊοάρε οὔ σοὰ δηά {παὶ οὗ 
ΕΖεκΙοὶ, πα σοηῃβοαιθηςν τ[ἢς στεοαΐοσ ἀδῖδὶ] οὗ [πὰ Ἰαἰοῦ ἱῃ οἢ. 1. σοτὰ- 
Ρατεά νυ] 15, νἱ., 15 ὙΕΙ͂ ΡΥΘΓΥ ἐχργεβθεα ὈΥ ΑΡάγραπεὶ, ψο βαγβ 
ἴμαιὶ ΕΖΕΚΙ6] ννᾶβ ἃ νἹ]αρεῦ Ψῆο δνν ἴ86 ἀϊνίπε Μα)θϑίυ Ὀὰΐ ταγεὶγ δπὰ 
τ[δεγοίοσα τη θῖν ἀσςου δα 1ξ,  Π 16 Ιβαΐϊδῃ ἄνν εὶς ἴῃ (ἢ6 σαρίίαϊ δηά 
Ὑ85 [ΔΤ] ψ ἢ ([ἢ6 στοαὶ Κίηρ. 



ΧΥΧ ΙΝΤΈΕΟΒΌΝΤΙΟΝ. 

ἴῃ [ῃ6 ραϑὶ ῃιἰβϑίουυ οὗ [6 ρϑεορῖὶε δηά {πεοῖσγ ργαβδθηΐ σοῃάϊίοη 
ἴο τρδῖὸ ἰΐ δεθηὶ ἱπλροβϑὶῦ]6 (χχχὶ. 10). Τῆδ 5: ΠρΊΪΑΓ βίσγαρ]α 
Ὀεΐνθεη Ὦορα δῃηὰ ἔεαγ γενεαϊεὰ ἴῃ 1,41. 111. 21 “δῷ. ἰ5. 1 ρ' 8] οὗ 
1ῃ6 βίαϊα οἵ πηϊπὰ ὄνεὴ οἵ ἴῆοβϑα ἴῃ οβα ἢεαγῖβ ἤορθ ννὰ5 ποῖ 
ἀεδᾶ; δῃηὰ ἴῃ νεῖν ΘΠΕΙΡῪ οὗ ἴῃς υἱΐεγαησα ἴῃ 5. 1. 4-. 15 
ανϊάξῃςσ οὗ {πε ορϑίδοϊθϑ ψῃϊοἢ (Δ δα ἴο Ονετσοιη6. 

Βεῖνθοῃ ἰῃ6 Ἰαίεϑδε ἀδία ἴῃ οἷ. |.--οχχχίχ. δἀπὰ [π6 ἀδίς οὗ 
ἙὮ. χ]. σέφ. [δα 15. δῃ ἰπῖεινδὶ) οὗ ἰγίδεη γεῶγβ. (, 1.---ΧΧΧΙΧ. 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ϑιρροβεά το ἢᾶανε Ὀδοη σοϊῃροβοά ἃ σοῃϑβίδγδῦ]ς {{π|Ὲὲ 

Ὀδέοτα οἢ. χ]. σέφ. ὙΠ Ἰδαίου σμαρίοσα ἀγα αὐτ6 πΠΙαῸ6 ἴῃ 8 
Ρῥτγορμεῖὶς Ὀθοοῖ, ψὨ 16 [η6 σοηίξδηϊβ οὗ ἴῆ6 Θαλοῦ ρᾶγὶ ἀο ηοὶ 

ἀϊῆδν ἔγοτα τἢοϑε οὗ οἴμοῦ ργορῆεες νυ ηρ5. ὙΤΠ6 αἰβεγθηςσε οὗ 
186 ἴννο ραγίβ δ ἢδᾶνα βιισρεβίεα ἴο [οβερμι5 (4,22. Χ. 5, 1) {86 

Ιάεα ιμᾶὶ ἘΖεκΊῈ] ννγοία ζεσο ὈοΟΚ5, υη]655, ἰμάθαά, [6 ννογὰβ. ἢ 
1565 58οι)α ΔΡΡΙΥ γδίμου ἴο Τδγευιῖδῃ. ΑἸ Βοιρ οὮ. 1.---ΧΧΧΊΧ. 
ἔογῃλ [Π6 Ὀδοκρτουπηᾶ ἴο «ἢ. ΧΙ. ---χΙν]., ἃ σογίδιη σἤδησα ἴῃ τῃ6 

ΡΓΟΡ δι νον βθδῖὴβ ἴο ἢδνε ἰδκβὴ ρίδοε ἴῃ [Π6 ἰηΐδγναϊὶι, ρᾶσ- 
εἰσ] γ ἴῃ ταραγά ἴο 186 γδῥς οὗ τ1ῃ6 Ρεγΐηποθ. Ὅῆδ ρᾶϑϑαρα χχίχ, 
17-- 21 5. ἃ ἰαίδσ ἰῃϑουιίοη ἀδιεα ἴννο γθδγῦβ δίτεσ ἢ. χὶ. Αἴδεγ 

τηἰς ἀαΐε (570 Β.6.) ποιβίηρ 15 Κῆονη οὗ τῃ6 ργορῆει. Ὑγδαϊίοη 
αϑϑεζίβ (δι μ6 πιεῖ ἢἰβ ἀβθαίῃ ἰὴ Βαγὶοηία δἱ [πΠ6 μδπάᾶβ οὗ ἃ 
ῥτΐησς οὗ 5 ρϑορὶεὲ Ψῇοπὶ 6 δά υρυταϊἀ 64 ἔοτ 5 ἸΔοἸαίγοιυβ 

Ρτγδοιςεϑ, 
ΤἼΟ ςοπίρσηϊίοη οὗ βοιηδ βοῃοΐαγβ ἴμδὶ [ἢ6 Βοοῖς 15 ἰαῖεῦ [ἤδη 

1Π6 Ἔχῖ]α δηᾶ ρβϑευάθριρσρῆϊς ἢδ5 ποῖ τοὶ 1 ἢ δὴν 146 δοςορῖ- 

Δῆςθ. Ζιηζξ νουἹὰ ρΙαςς ἰὰ ἴῃ 6 Ῥογϑίδη ρετγὶοά (ς. 440---4οο 
Β.6.). Τῇδ νῖεν οὗ ἀείρεγϑ 15 ϑἰγηῖαῦ;  ἢ116 ϑεϊπθοκοῖ, νῆο 
ἰάθη ῆθ5 αορ νὰ Απιοοῆυ5 ΕΡΙρΡΏδηΕ65, Ὀτίηρθ ἴῃ6 ΒΟΟΙ 85 
Ιονν ἃ5 ἴη6 Μδοσοδθθδῃ φᾷ. 

ἘΖΟΚΙΕΙ να τεοαϊνοα ἰηῖο ἴῃς (δηοη δου ψ ἢ [Π6 οἴποῦ 

Ρτορμδιῖοαὶ θοοκβ. Τῇ ἀδῖα οὗ [πΠ6 σαποηϊβίηρ οὗ [ἢ6 Ρτορδεῖβ 

5 πποογίδίη, [πουρἢ ἰἴ τσὶ ανα Ὀεθῃ ῬΤΙΟΓ ἴο 200 Β.6. (ΡτΟΪ. 

1: Ἐογ [ἢϊ5 δῃὰ οἴπεσ ἰγαάϊιίοηβ οἷ. πορθεῖ, δ γοῤῥείξεηειδ, Ὁ. 301. 
2. Οοίεεα μοί. Ῥογίγ ἄρε, Ρ. 157. αῃὰ Ζεῖΐ. εμέ, ον. Οἐ5.) νο]. χχν]!., 
66. 
3 ζγγεελ», Ὁ. 43. 
ὁ Οσδεῖ. 4. Κ΄. 75. .. 1328, ᾳυοιϊεή ἴῃ Καρη., Ομ ., ἰϊ. 315. 



ΙΝΤΕΚΟΘΌςΤΙΟΝ. χχχὶ 

ἴο Εςο]ι5., Δηα (ἢ. χ]ῖχ. 8, θ8ῃ. ἰχ. 2). Τῆς ἀϊβδγθησοβ μεΐνθθῃ 

[Π6 τιῖ4] ἀοῖδ!]5. τὼ οἢ. χὶ. σέφ. δὰ [ῃ6 [,νν δίισγα!ν ογεαϊοά 

αι βῆςυ} 165, ν ϊοἢ, Ὠοννανοῦ, ἀο ηοΐ 5θεῖ ἴο ᾶνε Ὀδθη ψ 6 ]Ὁ 

[ε]ϊ, ἃ5 ἢ βοῃο διῖβ ΠΔΠΊ6 οὐ 5000] 15 τη] οηδα ἴῃ σοημηδχίοῃ 

ἢ τε. Ηδηδηΐϊδῃ θη ἩΗἩδζΖοκίδῃ, οὗ Ὀ]εβθθα τη θοσυ (8 
ΟΠ ΘΙΏΡΟΥΔΙΥ οὗ (δηλ } 161 [ἢ6 τηδϑῖογ οὗ 81 Ρδι1]), σεϑο  αῖθὶν 

δτλρρὶθα νι (Ποῖ ; 6 δά 300 τηθᾶϑιζοβ οὗ Ἰδιηρ-Ο1}] Ὀγουρῃὶ 
ἢϊπι, δηὰ Ὀεϊακίηρ ὨΪ π1561{ ἴὸ Δ ὉΡΡΕΙ τοοῖ ἢ6 5δῖ δηά τεοου- 

οἸἸοα τῆς ἀϊῆδγδηςθ5, οὗ ννῃϊσἢ ὯΟῸ ποσὰ ν5 μεαγα. 

ΓΗΑΡΤΕΒΞΕ ΠῚ. 

ΤΕΗΟΝΑΗ, αΟΡ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ. 

ἘΖΕΚΙΕΙ ΘΒ ρεηογαὶ ἀοοσίτίης οὗ ἀοά ἀοε5 ποὶ αἰ ευ πγαϊετία!ν 
ἔτομι ἴῃαὶ οὗ Οἴασ ρίορῃείβ οὗ [6 ϑδῖὴβ ἃδρ6, βοἢ 45 [Ἐγαπλ δ ἢ 
δηα ᾿ϑδίδῃ χὶ. 59.) ἰπουρὰ ἴῃ6 σμαγδοῖου οὗ ἢ15 τηϊηαὰ οδιι565 
πὶ ἴο Ὀτίηρ βοῖὴς ἀϊνίης δι ΓΌυ165 Ἰηἴ0 τῇοτγα ΡῬγοσηϊηθηςα [ἤδη 

οἴμεχϑ, δηά ἢϊ5 εἀιισδίίοη 85 ἃ ὑγίοϑδί ἰθδᾶὰβς δὶπὶ ἴο ἃ ψδῪ οἵ 
τη Κίηρ οἵ δὲ ἰεαϑδὶ ἴο {π6 ι56 οὗ ἃ Κιπᾶ οὗ ρῃγαβθοϊοσυ ποῖ 

οὈβεῖνϑά ἴῃ οἴεῖ ργορῃβείϑ. 
ΗἸς5 σοποσδρίίοῃ οὗ Το μοναῇ Ἀρρθδιβ ἴῃ ἴῃ6 ““νἰϑίοηβ οὗ (οά᾽ 

νυν Ὡοἢ 6 ἀδϑογθ5 (οἢ. ἰ., νὶ1}}., χ., ΧΙ.). ὙΤΏΘϑα ν᾽ ϑίομβ ΘΓ 

411 ἷκε, δαῃὰ ταν γοναὶ ἢ σΘΏΘΓΔΙ ᾿πηργοϑϑίοη οὗ {παὶ ψῃϊοἢ 

76 ἤονδὴῃ 15. Τῇ ἰουτίο!ϊά παίυτε οὗ (6 Ἄσδεσγυδίηι, οὗ {ΠΕ ῚΓ 
᾿ἴδοοβ δῃηὰ νψίηρβ δηὰ οὗ ἴπΠ6 ψ }66]8, 411 Τοσηγίηρ 4 ομαγίοὶ πιον- 

ἴῃ ἴῃ ΘΝΕΣΥ ἀϊγασίίοι 41Π|ὸ,| δηα ἢ [6 νεϊοςοῖὙ βδυρροϑίεά 
ΌΥ ἴῃ6 ψνίηρθ δηᾶ νῃεεῖὶς, συμ .11Ζ65 [6 οὔηηΐργαϑεηοα οὗ [6- 
Πονδῇ, ψ 116 [ῃη6 αγεβ οὗ νῃιϊο ἢ [86 016 ννὰβ ἢ111] ἀγα ἃ ἰοΐζθῃ 
οὗ 15 οπηηϊβοίθησθ Τὴ τῆτοηθ ρον ἴῃς ἤγηδπγεηῖ οἡ ΨὨΟἢ 

Ὧδε 5αἱ ἱπάϊοαίες ἰἢαΐϊ Ὧ6 15 Κιὴρ ἴῃ ἤδάνθη, σοά ονοσ ἃ]], οἱη- 

ηἱροίεης. ΤΠ αἰνίπα Ὀαδίηρ ΒἰΠ]5617 Δρρθαγεα δ5 οὗ διυπιδῃ 

1 566 Βυ}], Αμορ τρια 7χί, Ὁ. 30 (Τταη5]., Ὁ. ΓᾺ 320). Μά 6- 
Ὀοοτ, 71ε| Ον είααν υαρ ἷερε Αχηορε, ἢ. 590. ΒΙεεκ, 4 Βα., Ρ. 551. 

-πτ --ς 



ΧΧΧΙΙ ΙΝΤΑΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ἔογπι, ΨΏ16 ἢἰ5 ἤδίισα νγᾶ5 Πρἢϊ, οὗ βιισ ἢ ὈτρΠ655 ἰμαΐῖ ἄγε 
διὶγ τερτεϑεηϊοά ἢἰπὶ ΟἿΪΥ Ποπὶ (6 ἰοΐη8 ἀοψηναγάβ, ἔγοτι 

[ῃ6 Ἰοἱῃ5 υρνατάβ ἴῃ6 εισεηθος ννὰ85 βοπιθίῃίηρ ρυγοῦ δηὰ 
Ιήοτα ἀδΖΖιίησ, δηὰ ἢθ ννὰβ5 βδιγσγσουηάθά ὉΥ ἃ Ὀγρῃΐηθϑα {|Κὰ 

1Παἱ οὗ [6 ταϊηρον ἰῇ ἴῃς ἀδγ οὗ ταῖῆ. Τῆϊθ “ρίοσγυ, νῃὶο ἢ 
σοηΐδίη5 ἈΙ56 1 νη ᾿τ (χ, 4, 18, ΧΙ. ς, 6), 15. ἴδ ψῃ]ο ἢ 
5 τηδηϊ διε ἴο ἵδη (βη48] ποῖε, «ἢ. 1.). 

ΤῊ πη ΌὉΥ ΨὨΪΟΒ (Π6 ρτόρδεῖ ςο41}}15 (πε ἀοά οὗ ἜΕ, Ϊ5 
Ἰεῃονδῇ, οὐ ἴῃς [ογὰ ᾿θοναῃ. ΝΥ ΒΘΙΠΟΓ [86 ἤδη [οτὰ οχ- 

ργΓόβϑεϑ βοιῃθίῃιηρ Πα ]ς 8] ΟΥ ΠΟ τῇδ 6 υποοτίδϊη, τ ΘΧΡΥΘ5565 
αἱ ἰδοαϑί βοιηείϊηρ βονοσείρῃ ([5. νἱ. 1) 5); Ὀυῖ ἴῃ6 οἴμοι ἢδηὶα 

716 Βονδῇὴ ον ἴῃ ΕΖΕΙΚΙ61}5 ἄρα ὄἼχρίεβϑϑαβ ἴῃς ἰἄδα οὗ ἀοά δ05ο- 
Ιαϊοὶγ. [Θμονδῇ Πδ5 41] ροννοῦ : [6 Ὡδίϊοηϑβ δἃ5 Μ6}} 85 [5.86] δῖα 
ἴῃ Πὶ5Θ ἢαμῃά. Ἠδ ὑγουρῃὶ [5γ86] ουὖἱ οὗ Εργυρῖ, δηὰ ρσανε [Πθῖὰ 
[86 νοοὰ ἰαηά οὗ Οδηδδῃ, δηά ἢθ ν}} ἀΐβρογβα ποτ δηηοησς 
1ῃ6 παίΐοῃϑ, ἀεὶ! νοεσηρ (Ποῖ ονεῦ ἴο (86 Κίηρ οὗ Βδρυϊοη; 

Ῥυϊ γοῖ ἀραΐϊῃ ἢθ6 ν1}} γοσονεγ {μ6πὶ οὖἱὐ οὗ (ῃ6 Παῃὰ οὗ (ἢο56 
ΨὯΟ Πᾶνα βεῖνθα {ῃοηγβοῖνος οὗ [Πδ, ἀηα σᾶνα ἴμθ ψ ἢ δὴ 

ἐνευδϑιίηρ βαϊναϊΐοη. ὙΠ (6 σαπὶθ ομπηϊροίθῃοα ἢς τ]65 
διηοηρ ἴῃ6 ηδίΐοηβ. Ηἰ5 Ἰπαρτηθηῖβ [411 Ὁροὴ ἰἢ6 ρδορὶοβ5 
διοιηα [5126], Αἴησηοῃ, Μοδὺ δῃά Εάοιῃη, νῇοβε ἤδῖηθ ἢ6 

οϑιι565 ἴο Ρ6115}) διηοηρ ἴῃ6 δίϊοῃβ; Ὀυϊ [ΠΟῪ Ἰἰρμς 4150 οἡ 

Τγῖα δηὰ ὄνθὴ Ἰροὴ Ερυρὶ, ψ Ὡ] ἢ ἢς ρῖνοβ πο [πΠ6 μαπὰ οὗ 
ΝοὈυςΒδάηοθζζασ, Ηδ Ὀγθαῖζα ἴπ6 δύ οὗ Ῥῃδσδοις δηά 5 γκ65 

1ῆ6 ϑσνοτὰ οοὖἱ οὗ ἢΐ5 μαηά, ρυϊζηρ ἢϊ56 ον δνοτὰ ᾿ἱηΐο [6 

μαμὰ οὗ Νερυςμαάηθζζασυ. ΗἨδ Ὀγδηαϑθ65 15 ϑνογάὰ ἴῃ (ἢ6 
6Υ65 οὗ 11] [πΠ6 πδίίοηβ, ΨὮ}]16 ογθαίϊίοη ϑῃυάάστθ δηὰ (Π6 νναίθγβ 
οὗ ἴῃς στοαὶ ἄξερ βἰδηά σῃηοίοη]θθ5. Ηδ ρῥυῖ5 15 ποοῖς ἴῃ (ἢ 6 
αν 5 οὐ αορ, δῃὰ Ὀυῖηρβ εἰπὶ ΠΡ ἔγοπὶ (ῃ6 εηᾶβ οὗ [με βαγίῃ, 
τονθδιῖηρ Ὠἰτηβοὶῖ ἴο ἴῃ6 τηοϑὶ αἀἰϊδίδης ἰαπᾶὰς δηά τὴς ἔδι-οἕ 

ἰϑ]αηάβ οὗ (ῆ6 5ε6Δ. Ηδ τϑνοῦβθβ ἴῃς ραβδί, ὈΣΙΠΡΊηρ ἀρδίῃ [ῃ6 
σϑριἱνὶν οὗ ϑοάοτῃη δηὰ δῦ ἀδυρῃίετθ Ηδ βοπαβ ἔου ὮὨΪ5 
116-οἰνίηρ δρίτγιί, απὰ 1[Π6 ἡδίϊοῃ ἴῃδὶ νὰ8 ἀεδα δηᾷ [5 Ὀοπδ5 

ϑοδιίζογοα ἔθδεὶ5 [86 Ὀσγϑδίῃ οὗ 16 δηὰ σίβϑθβ ἴο 118 δεῖ ἃ στϑαΐ 

ΔΥΙΏΥ. Ηἰἱἰδβ τὐ]ς οὗ 6 δίοῃβ 15 ἴῃς ἱπᾶάρτηξηΐϊ οὗἩ [6 Ὠδιί!οηϑβ ; 
δηά 15 νογάϊοὶ ὩΡΟῚ ἃ πδίοη 15 56 6ὴ ἰῇ [6 α5ῖ δοῖ ψῇῃϊοῖ ἰΐ 

ῬΙαγϑ ὑροὴ ἴῃς βἴαρε οὗ Πιϑίουυ δῃά 15 βδἴθγηδὶ (χχχί!, 17 95Φ.). 



ΙΝΤΚΟΌΌΚΚΤΙΟΝ, ΧΧΧΠ 

Αἱ ἴῃς 5ιρῃϊ οὗ 8ῖ5 βίουυ ἴῃ6 ργορδοῖ ἔ6]1 ἀροὴ ἢΐ5 ἕδος, Ὀπξ 
ἰἴξ 15 ποῖ [ϑῃονδῃβ ν1}} [Πδΐ 5 βονδηΐβ 5ῃοιϊὰ θ6 ὀνουθοσηδ 
ὈΥ 15 τηδ)]θϑίν (100 ἰχ. 32--- 35, χὶϊὶ. 21), δηὰ ἢ6 βᾶγβ5 ἴο (Π6 
Ῥτορῆθι ““βίδηάᾷ προὴ (ἢγ ἰεεῖ (δὲ 1 ΙγΔῪ βροδὶς ψ τ (ἢ 66 
(11. 1). ΤΒουρἢ Ῥιοίουπαϊν ἀσνοιξ δηὰ Ὀυϊ ἃ “σὰ οἵ τηδη ἢ 

ἴῃ [ἴΠ6 ρίδβθηος οὗ [εῃονδῆ, [ῃ6 ῥσορῇαὶ ἰ5 ἔδυ ἔγοτη τεσδγαϊηρ 

αοά 85 ἃ πέτα ἰγδηϑοθηάδηΐ τηδ) ϑίν δηα δρϑίγαςϊ οἵηηϊροΐθῃςα. 

Ης ἰ5 16 ᾿νίησ αοά. Ηδξ δᾶ5 “δ ᾿ἰἰἸκοῆθϑ5 δ5 ἴπ6 Δρρθδίδηοσς 
οὗ ἃ τῃδῃ᾽ (1. 26. Ηδ [85 “ἃ τσ δαπὰ δηά 4 "ἱἰσγεϊοῃεα 
ουΐ ἀγηλ" (χχ. 33), ἃ ““ἴδοβ᾽ (ν1]. 22, χῖν. 8, χν. 7, χχχίχ, 23, 24), 

ἃ “τοῦτ (11. 17, ΓΕ χΧὶΪ. 21), “Ἔν ο5" δηὰ “""βασβ᾽ (νἱ1}. 18), 
ἢ5 ΓὌΓΥ σοϊηθ5 ὕὉΡρ ἰηΐο ἢϊ85 ““ποβίγ ]5᾽ (χχχν!. 18), ἀπά (ἢς 
ΒΔΏΟΓΌΔΙΥ 15 ἴῃ6 ῥἷδος οὗ ἴῃ6 “5016ε5 οἱ ἢἰ5 ἔδει" (Χ}}}. 7; εξ 
5. Ιχ. 13). Τμθδα στοργοϑθηϊδίίοβ ἴῃ ἘΖΟκΙοὶ πλεᾶῃ ΠεὶΠΟΥ 

ΙΔΟΥΘ ΠΟΥ 1655 (ἤδη (Πα Ὺ (ὁ ἴῃ ΟἸΠΘΥ Ργορῇεῖβ, δῖιο ἢ 85 5. χὶ, 

--ΟἼἸἰχνῖ. ; {6} δἵὲ ἢοΐ ἴο 6 ἀνεὶς ὑροῇ ᾿παϊνι4}}ν Ὀαϊ ἴακϑῃ 
ἰοροϑίϊοσ, δηὰ ἤθη (ἢι5 σοι πο [ΠῸΥ Ἔχρίθϑϑ ἰἢς ἰάδα οὗ 

ἃ ᾿ἰνίηρσ ρευβοηδὶυ ροϑϑαϑϑίηρ 411 [μ6 ροννεῦβ οἱ ρϑύβοῃδὶ Ὀείηρ. 
Ενδῃ ψῃεῃ [6 Ῥγορμεῖ ταργοϑθηΐβ [εῆονδη 5 ̓ παρτηθηΐβ 85 

δχοουϊοὰ ὉΥ τῃ6 τηράϊδιίοη οὗ ἀϊνίῃθ πιεϑϑθηροῖβα (Οἢ. ἰχ.}, ΟΥ 
ψ θη δ6 ἱπίογροβοϑ ἃ “τηδη Ὀεΐψθεη σοά δηά Ὠϊμπιβεὶῇ (χὶ]. 3 
5.), 18:15 15 ἄπα ἴο Ὧβ ᾿Θηἄθηοῦ ἴο ΡΘΥΒΟΠΠΥ ταῖθοῦ τη ἴο 

ΔΏΥ ἐδοϊηρ οὗ ἴῃς ἀϊδίδηος οὗ ἀοά ἔτοπι τῇδθῃ οὐ ἴῃ6 ψου]ά, 

85 ἌΡΡρΘΔΓ5 ἔγοπὶ ΧΙ]. 5---7. 
Αραΐῃ, [Θἤονδῃ ἀρρεαῦβ ἰῇ [ἴῃῆ6 ριορμοῖ δηάονεαὰ ψ ἢ 4]} 

[ἢ διιδυῖθ5 δηα δχηοίοηβ οὗ ποσὶ Ὀδίησ. Ηδ δχρῦθϑϑθϑ Ὠ]15 
ΟὙ σοηϑβοίοιι5η655 οὗ [ἢδλι νν Ὠϊοἢ ἢδ 15 ΌὉΥ υδίηρ 15 ΟὟ ΠΆΠΊΘ, 

8ἃ5 Ώδη ἢς 54γ8, “Υα 5}8]] πον ἴῃδί 1 δὶ [εμονδῇ ;" δῃὰ ἢϊ5 

5686 οὗ ΠἰΠη56]{ ψΏδη ἰη͵υγεά, 85 ἰζ 15 ἤθη 15 ρῬ6Ορ]8 Ψουβἢΐρ 
ΟἴδαΓ ροάβ οὐ θη (ἢ6 Ὠδίίοηβ ἴουοἢ ἰῃδὶ ΨΏΙΟ 15 ὨΪ5, ΟΡ- 
ρῥΓαϑϑίηρ ἢ15 ῬΘοΟρΪα οὐ υδιγρίηρ ἢϊ5 ἰἸδηά, τθαςοῖβ δηα τηδηϊεϑίβ 

1561 25 “7}εδ]ουβγ." Ηδ ρίτ65 [η6 ουξζεοαδὶ ἰηΐδηϊ νεϊτογίηρ ἴῃ 

115 Ὀ]οοά δηά ὑϊά5 ᾿ξ ᾿νε (χν!. 6), αηὰά ἴΠ6 {|| σΒΠ] ἄγη ραϑβαὰ 

τὨγουρῇ τἴῃ6 ἢτε ἴο Μοϊδοῃ, ψῇοῖη ἢθ ς8115 “ἼΩΥ Το] ἀγθηἢ" 
(χν!. 21) Ηαδ 485 σομηραβϑίοῃ Οοἡ “"ἢΪ5 βῇῆεερ," Ὀτόκβη οὐ Ἰοβὶ 
δῃὰ βοδιίςογοά οὐ τῃ6 τηοιπίαϊῃβ5 ἰπσοῦρἢ ἴῃ6 561 Ή 5 π655 οὗ 
Εἰγο]ηρθ ὴο ἔδεα {πεηλβοῖνθ5 δηά ποῖ [πὲ ἤοςκ, δἀπὰ ἢς Ὀϊηά5 



χχχὶν ΙΝΤΚΟΌΟΦΟΤΙΟΝ, 

ὉΡ τῃδῖ οὗ (Π6πὶ ν ῃῖο ἢ! 5 Ὀγόκθη, δηᾶ βισεηρίῃθηβ [δὶ ψ Οἢ 
νν 85 5ἰοὶς (χχχῖν. 16). Ηἰ5 "5οι}" 5 "δ᾽εηδιῖθα᾽" ἔγογῃ ἢϊ5 ρβεορὶβ 
(χχ ϊ. 18), Ψἤοβα ὑπο ϊθδηηθϑϑαβ ἢ6 “Ἰοδι 65 (χχχνὶ. 17). Ηἰ5 

ἐΔηροΥ" 15 Κιηά]εά ὈΚ {ΠεὶγΓ Ψψᾶγ8,) ἢ6 ρουγβ οὔὖΐδ ἢ]5 “(γ᾽ 
ὉΡοΩ πεῖ δηὰ Ἄρρθαβεβ" ἰξ ἴῃ {Π6]Γ Ρυηϊδηπηθηῖ, Υεῖ 6 
μᾶ5 0 Ὀ]δδβισα ἰῇ ἴπ6 ἄεδίῃ οὗ ἴΠ6 ν]ςοκεά; 15 ΜΠ] ἰ5 (δὶ 

τθη 5ῃουϊά |ἰνὰ (χνῖ!. 23, χχχὶϊ. αι). Ηδ ἰ5 σοηῃϑβείουβ οὗ Ὀεϊηρ 

(οά δἴοηθ, δῃά ἀϊγεθοῖβ 811 Ὠἰϑδίογυ, ψῃείμοῦ οὗ ἢἷθ Ρθορὶθ οὐ 

(Π6 παϊίοῃβ, ἰοναγάβ ομδ ροδὶ, [6 τενϑδ]ίηρ οὗ ἈΠ 56] ἃ5 ἴῃ αἱ 

ΜὨϊοἢ ἢ6 ἰ5 ἴο ἴπΠ6 δυεβ οὗ τηδηκίπα.. [{ μὲ βεημάβ δὶς 5 

οἡ [ιἰβ ῬΡΘΟρΪο ἰξ ἰ5 τῃαϊ 6 πηᾶὺ Ὀσεακ ἰμεῖγ ΒΟΥ 58 Ὠραῖὶ δηὰ 
{πεῖν ἐγεβ (νὶ. 9), αῃηὰ ἤδη ἢἰ5 σμδϑιϊβειηθηΐβ [41] ἢ6 [ουρῖναϑ 

ἴος δἰβ πδιηεβ βάκα (χχχνὶ. 22; οἷ. 15. χὶν ὶ. 9), Ὀγίησβ Ὠἰ πη56 1} 

ΠΟΥ δηὰᾶ ἀνν6}}15 ὈΥ 5 βρίσὶϊ ἴῃ τηθπ5 βοαγίβ (χχχνὶ. 27), βνθῇ 

τογηδοϊίησ ἴῃ ἃ νἱ᾽ϑὶ Ὁ]6 ἴοστωη διυοηρ ἰμϑῖ ἔογ δνοῦ, 50 ἰῃδι 

τῃ6 πδηῖα οὗ [86 πεν [δγυβδίθιῃ ἴο 41} σεηθγδαίοῃϑ 15, 714 Ζ.ογαῖ 

ἐς 10.276 (χΙν1!. 3). 
Ηἰ5 τοϊδιίοη ἴο ᾿ιἷβ ρβοόρὶβα οἵγ [ἢ ργορῃεῖ ἰ8 ποῖ ἴμαΐ οἵ οὔθ 

αἰδίδηϊ οὐὔΓ᾽ὀυ ὑπαρργοόδοῆδῦϊθ. Βείην Κίηρ ἴῃ [5186],--δηᾶὰ Π6 
ΟΧρΙΈ5565 ἢὶβ τγοϑοϊυξίοη ἰο Ὀ6 Κίηῃρ ονεσ με γαῖ ἰῃ {τὰ 
(χχ. 33), -- σίνεβ [μετ πἰδίυϊε5 δηὰ Ἰμἀστηθηΐῖβ. Ὗεῖ [Π656 ΔΓ 

“ μοοά;,;» 16} ἂγὲ “"βϑίδιιϊεβ οὗ 16 (χχχ . 15), ν Βσἢ 1 ἃ τπδῃ 

ὧο δα 518]1} ᾿ίνε ΌΥ [θη (χχ. 11). ἴῃ [κα πη ΟΥ 6 οοΙῃ- 
του ηϊοαίεβ δἷ5 νοζγά ἴο [Π6 ῥτορδεῖ, σοτηηδηάϊηρ Ὠἷπὶ ἴο ταςεῖνα 

ἴ δηὰ ἠοῖ δὲ τρῦε]]ΠἸου5. κὸ τῆ6 γε 6] οι 5. μοι (11. 8. ΤῊΘ 
ΡῬγορθῃδῖ σεργεβϑεηῖβ ἢϊβ ἱῃϑρίγαϊΐοη ὑηάθυ [6 ϑυιηῦο!] οὗ δαϊΐηρ 

[6 τῸ}}] οὗ ἃ Ῥοοΐκ, θὰϊ ννὮΥ (5 συμ] 5ῃου]α ΠΡΙΥ ἃ πλοῖα 
“ἐγ ΘΟἤδηϊς 41 1Ιάδα οὗ ἱπϑρίτγαϊίΐοη τὴ τς ἰδησιάαρα οὗ 761.» 

“Φ ΒΡΠοΪά 1 πᾶνε ρυΐ τὴν «ὐογαςς ἴῃὰ ΤΥ τοι" (,. 9), ἄοο5. ποῖ 
ΔΡρθδσ. Ὑβουρὶι τΠ6 γΟῸ]] ννὰ58 ψτυιτὲθη οὐ ἴμ6 ἔγοηξς δῃηὰ οἱ {πὰ 
Ῥβοῖ ψ ἢ Ἰατηεηίδίίοη δηὰ Μοσ, ἃ ψγ85 ἴῃ (ἢ6 ῥγορῃοιβ τπου τῇ 
ἃ5 ΠΟΙΘΥ ἔογσ βδνθοίηθϑϑ᾽ (11. 3). Τῆα 5δπ|ι6 ΟΥ̓ ἴὴ εῃονδῃβ 
βούνίοα Ἔνθ δηγἀϑί ρεγϑεουϊ! 5 ννὰ5 εἰῖ Ὁ [δγοτδῃ : “ ΤῊΥ 
ΜΟΣάβ ννεγα ἔοιηά δηὰ 1 αἱά δαῖ πεπὶ; {πὸ ν ψοσα ἴῃ6 ]ΟΥ δῃὰ 

τα]οϊοίηρ οὗ τὴν ποδί, ἴογ 1 δηλ δ δὰ Ὁγ τῃν παπιθ ἢ (χν. 16). 
ϑυραίῃν ἢ [Ἔμονδῇ ἴῃ 5 δ᾽δηδίίοη ἔσοτη [ἢ 6 Ρρθορὶβ Ὀ6- 
οϑιι56 οὗ {μεὶσ εν! 15 ὀχργθϑϑθα ὈΥ Ὀοίἢ ρυορμοῖβ, “1 δδῖ δἰοῃβ 



ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΡν 

Ὀδσοδυβ6 οὗ [ν Πδηᾶ, ἰοῦ ἴμοιι μαϑὶ αἸἸοὰ τὴ ν  ἱπάϊσηδίίοῃ 
(1 6γ. χν. 17, δηὰ ἴῃ ἃ πηοῦα ν]ο]δηΐ ἔοτγτῃ νὶ. 11; οἵ, ΕΖ. 11. 14). 
Βοῖίἢ ρτόορῃεῖβ ἢδᾶνα βϑιιοῇ {ε]ονν5 ἢ !}Ρ ν ἢ [6 ονδῇ τῃδὶ ΤΠῈΥ οδῃ 
νϑηΐιγα ἴο ἰηϊοτοσάς ἔογ {πεῈ ρεορ]ε, [πουρἢ [ΠΟΥ ἃγα τερυϊβοὰ 

ΜΠ ἢ τὴ6 ΔησνοΥ ἴΠαΐ [6 {ἰτη6 (οΥ Ἰηϊετοεβδίοη ἢδᾶ5 σοῆς ὈΥ, 

“ΤΒουρΡ Μοβεβ δηὰ ϑδηῖθεὶ σἰοοά Ὀείογα τὲ ΤΥ πκὶπα οου]ὰ 

ποῖ Ὀ6 ἰοινατά [ἢ15 ρεορὶς; οδϑίὶ {Ποῖ ουΐ οὗ τὴν 5 σι" (7 ἐγ᾿ χνοι; 
Ἐ2. ἰχ. 8, χί. 13) 
]εμονδῇ 15 σοά ονεῦ ἃ]], δη ἃ [μ6 βε! αχαϊζδίίοη οὗ ρεορὶεβ οὐ 

[ΠΕΣ Τ]ΕΥ5. Π ΔΩΥ Ρῥἷαςα οὗ ἴΠ6 νου], ἃ5 ψῆθη (ἢ6 ῥχγίηςα οἵ 

Ἴγτα ϑ88γ5, 1 πὶ ἀοά, οὐἠὁ νμεη 1.6 ῬΠΔΥΔΟ, θᾶγ8, ΜΥ χνου 15 

ΤηΪη6, 1 να χηλάς ἰἴ, 15 8ὴ οἴξηςε ἀραΐϊηϑι ἴΠ6 τηδ] ϑῖγ οὗ ἢἰπὶ 

Μ 10 15 ΔΙΪοῃηθ ὄχαϊϊθα. Δνηαϊ τϊσῃξ Ὀ6 σΔ]16 ἃ πηογὰ] ἔοσοθβ δῖα 

ὯΟ 655 δυβεγνίθηΐῖ ἴο 815 Ψ1}] δηὰ συ θα Ὀγ ἢϊπλ [88 ἴῃο56 τῆἢδϊ 

ἃτ6 ρῇῃγϑίςδι. Τῇδ ργορπεῖ, ᾿Ἰηἀ66α, τεργοβϑθηΐβ ᾿ονδῇ δ5 τῆς 
Δυίποσ οὗ ἃ}1 ἴ[μδῖ οσοιγϑ, νεῖ Υ οἡ ἴΠ6 ϑἴαρε οὗ Ὠϊβίοσυ οὐ ἴῃ 

(ἢς χτηϊηάς οὗ τεη. Ἐνϑηῃ τῆς δον] τῃδῖ θη ἀο 5 ἰῇ ΤΏΔΗΥ 

ἰπϑοίδηςοθϑα βου θὰ ἴο Πίπι, νι τμουῖ πε, μοννενοσ, θοϊηρ ΓΠΕΓΘΌΥ 

τε]! ενοα οὗ γεϑροηϑὶ ὉΠ ὴῊ Υ ον τ, [ἢ ἠδ δϑρεοῖ πηδηδβ ἀδεάβ ἃΓ6 
{ΠΕΣ οὐ, ἴῃ δηοίμεῦ {ΠΕΥ ἀγα οσοϑοηθδα ὈΥ ἀοὰ. [Θγυβαΐθηι 

5οῖβ Πα ὈΪοοάΞςῃξδα ου ἃ ὕάᾶτῖα τοοῖκ, νους σονοτίηρσ ἰξ, Ὀυϊζ 

τοι Δ ποίπεγ ροϊηΐ οὗ νίαν ἴὲ 15 {μ6 [,οτὰ Ὠϊἰπη561{ ΨῆΟ 56ῖ5 1 οἡ 
ἃ Ὀάγα τοοῖκ καῖ ἴἴ τηῖσῃϊ σᾶυ86 ΠὌΣΥ ἴο σοπλα ὑρ, ἴο ἴδϊκθ 
νοησοδηςθ᾽" (χχίν. 7). ΑἜὄὔρσορδοῖὶ δ]ῖονϑ ῃἰπλβο ἴο 6 δηιςεα, 
δῃά εηϊογίηρ ἰηἴο [Π6 Ρυγροβεβ οὗ ἴδ ρβθορὶε--- ΠΟ ϑῃῖηρ [Π6 
νυν 4}} ψῃϊο ἢ ἴον ὃι}14---ϑρ αἶα συ οἢ ἃ ργορῃεῖῖς ννογὰ 85 ζοβίθυβ 
τοῖν ἀο]αϑῖνα ἢορε5. [ἰ 15 (ῃ6 Τοχγά παι ἀδορῖναβ [Πἷ5 ρσορδὶ 
(πὰι ὈοΙἢ 6 δηά ῖοϑα ποτὶ δ6 ἀεί ἀδ5 ταῦ ρεγϑἢ τοροῖθοῦ 
(χῖν. ΄᾽9). Τῆδε Ιᾶνϑ γίνε ἴο [ῃ6 ρεορὶβς ψεῖε “βοοά;, 5ἰδίιτεβ 
οἵ 6. Βυῖ τῃ6 Ρξορ]α πορεοιε δηά ἀϊϑορεγθα {Βθῖη, ἴΠ6ΥῪ 
Ρεγνοτιθα {ποεῖν ππεδηΐϊησ, Ἔχιθμαϊηρ [6 ἰᾶνν οὗ [ῃ6 οἥετγίηρ οὔ Πα 

βυϑιθογη ὄνθῃ ἴο ομ]άγθηῃ, δ οση (Π6Υ Ὀυγηΐ ἱπ ἴῃ6 ἥτε. ΤῊϊ5 

Ῥεογνοιβδίοη ννᾶβ σδιιβεὰ ὈΥ ἀοὰ Πϊηβεῖ; ἢ6 ρανα ἰπϑῖὰ ἰδιν5 
τπαὶ ννεῖθ ποῖ ροοά, ἰῃαϊ Ἦδ6 πιὶρῃϊ ἀδβίσου τΠοϑῖ (χχ. 25, 26). 
Εν] τϊηρϑ σοπηα ἰηῖο [δ πη οὗ αορ, 6 ἄδν!565 8η δν]] ἀδνίοςο, 

ϑαγίηρ, “ΙΓ ν1}}] γὸ υρ δρδίηβίὶ {πεπὶ [Πδὶ ἂγα αἰεὶ, ἴο ἴακε [μ6 

8ροὶ], δῃὰ ἴο ἴδε [86 ὑγϑγ." [Ι{ ἰ5 [εβονδῃ [ῃδὶ ρυΐϊβ ΠοΟΚ5 ἴῃ 



χΧΧχνὶ ᾿ ΙΝΤ ΚΟΌΌΞΣΤΙΟΝ, 

Ὧ15 αν δῃπὰ Ὀγίηρϑβ Ὠἷπι οτ ; ΚΙ νψ}}} Ὀτίηρ [Π66 ἀραϊπϑί Τὰν 
Ιδηά, [πδὲ [ῃ6 πδίίοἢ5 τδῪ ΚΟΥ 6, ἤδη 1 5}4}} Ὀ6 βαποίθεα 

ἴῃ τῇς 6" (χχχνῖ!, 4, 10, 16). 

ΤὭσϑε ταργαϑθηϊδίίοηβ ἰὼ ΕΖΕΚΙΘΙ Δ.Ὸ 5: Π}}14Γ ἴο οἴποῖβ ἴῃ 
ϑοιρίαγο, δηά, ἢ0 ἀοιδὶ, γαῖ56 αἰ βῆσυ]ς αισϑίίοηβ. Ῥεσῆαρ5 ἴνο 

τ ηΡ5 ΠΊΔΥ Ὀδ6 5414 ἴῃ ζΘΠΘΓΑΙ : γϑῖ, Τ᾿ μονδὴ 15 ΠΟ ΏΘΓΘ τορτα: 
βϑηίβα 845 σδιιβίηρ ὨδίϊοηΒ ΟΥ̓́Θ [0 40 6ν]] δοῖβ, νν Ὡς ἢ [ΠΥ δ16 

Ὠοΐ 4150 τεργεβθηϊεά 45 ἀοίϊηρ οἵ ποὶσ οψῃ δοοογὰ δηά ψί ἐν] 

ἰηϊθηῖ; δηα βεοοηίϊνυ, ᾿ονδὴ 15 ποννογα τοργοϑοηίθαὰ 845 ἴΠ6 

ΔΌΓΠΟΥ οὗ 5 ἴῃ βιιςἢ ἃ 56η856 ἴμαϊ 6 σδι865 8ῃ ἱπηοοθηΐῖ τηϊπμᾶ 
ἴο βἰὶῆ. Ηδς δαάβ ἴο ἴῃ6 δῇ οὗ οὔθ δίγεδαυ ϊη1}1 ἴοὸσ ναοῦ 

Ρυγροβο5 Μῃϊοῆ ἢΘ6 ἢᾶ5 ἴῃ νίαν. Τῆς ᾿ἰπϑίδηςεϑ οὗ ῬὨδγδοῆ, 
(Ὡς Απιοηϊῖοβ (ΠΏ δαυῖϊ. 11. 30; [οΞ5ἢ. χὶ. 20; οἵ. ἀξη. χν. 16; [μδν. 

ΧΝἹ. 24, 25),.. 948] (1 58πι. χχνὶ. 19), Αῃδὺ (1 Κ'. χχίϊ! 20), [5γ86] 

([5. νὶ. 9, χχῖχ. 10, ᾿χὶϊ]. 17, οἔ Ἰχῖν. ς, 6; ΕΖ. χχ. 25, 26), (ἢ 8 

(4156 ργορμεῖβ (ΕΖ. χὶν. 9), αορ (ΕΖ. χχχν!!.) σὰ 411] οὗ (ἢϊ5 Κἰηά. 
ΤΠΘΥ ἃῖα 50 οἰδαγὶγ οἵ [15 Κιπὰ ἴμδὶ ἤοηθ οὗ {Πε6πὶ πεϑαᾶβ ἐϊ5- 

ουδδίοη ὄχοθρὶ {πὸ σδ86 οὗ 541}}}5 ρεγβθοιϊζίοῃ οὗ ανια. ΤΠ 

ννοτάς οὗ αν ατο, “ΤΠ τς Ιοτὰ Ὠδῖῃ ϑετγεά ἴἢ66 ῸΡ ἀρδϊηϑὲ 
τὰς ἰεῖ Ἠἰπὶ 5116}} δὴ οἤξεγηρ." νι β νίενν Δρρθᾶγβ ἴο ὃ6 [Πμδῖ 

5811}}5 ρογβδθοιτίοη οὗ ῃἷπὶ 15 ἀπ ἴο δὴ δροσγαίίοη 1 ννϊ ἢ {Π6 
Κίηρ μα5 Ὀδδὴ δίτυςοκ Ὁ. [ἐόονδῃ. ΤὨϊβ δρογσζαϊοη 15 8 ριιη]5}- 

τηθηΐϊ ἔου βοῃλα ρῥγενίοια αν ἰρ οἴξηςε, δηὰ μ6 δάνϊθθ65 δῇ 

δἴοηϊηρ οεγηρ τμδὲ τὸ οἴξησα τῇδῪ δὲ ἰογρίνεῃ δηὰ [Π6 
δοτταϊίΐοῃ τοιηονθα. ΤῈῈ δρμουίδιῃ φϑδηε ἰδές σεἕξ 227 676 

2γέμς ἐἰδηεσηζαζ ΤΑΥ͂ Ἀᾶνε ἰἴ5 Δρρ!οδιίοη ἴῃ ϑοσίριατα, θαξ [ποτα 
αἱ ἰεαϑδὶ ἴῃ6 ρτονίουβ φυδϑδίίοῃ πϑοάβ ἴο 6 σδγαί ν ταὶϊβεά, 

ΔνΒοῖη ἀοθθ ἀοά ν1}} ἴο ἀεϑίσου ὃ [ἰ 15 αἰνψᾶγϑβ δϑοϑυτηεα (ῃδὶ 
[ΠΟΥ ἀγα δν]] τθη, εἰμ Υ ἴῃ Πποιβεῖνοβ ΟΓ 85 [6 δανευβαγιθβ οὗ 
76 μονδὴ οἵ οὗ ἢϊβ ρεορὶθ.0 Οἡ ὑγοδάδχ στοιιη 8 ἴῃ6 ργορυεῖν οὗ 

ἰαπεϊοα οὗ [ἢ ]5 5510 110 ΠΊΔΥ ἴῃ 50ΠΊ6 σά565 ΔΡΡΘΑΥ ἴο π66α ἴῃ- 
νοϑιραίίοη. Βαῖ, [λΞ δϑϑυπιρίίοη Ὀείηρ πηδάς, αοα Δρρδεδῖβ ἃ5 
186 Δῖῃοσ οὗ δἰῃ οἠἷΪνυ ἴῃ ἃ βϑοοῃδγυ δηα νεσὺ πηοὐϊδεαὰ 56 η56. 
Ηδς ι5865 5'η ΔΙγεδᾶυ εχίϑίίησ, Ρυηθῆθ5 1 Ψ ἢ ἀκ]υδίοη δηά 
ννΟΥ56 ἴῃ, ἰαγίηρ ἃ βίαι) ὉΠ] Ρ- ὈΪΟΟΚ Ὀείοχα ἴΠλ6 ϑδἰμηθσ, ονοῦ νοὶ 

Ὠς (8115 δηὰ ρδ 5868 ([ 6. νἱ]. 21; ΕΖ. 111. 20)}. 

Δ Τα Εββαυ οὔ γχ 1. (. Μαιῖμεβ, Οογβργοηρ ἀ6γ Ζομάς, 7 εοί, 



ΙΝΤΕΑΟΏΌΝΤΙΟΝ. ΧΧΧΝΥῚΣ 

6 νίον δᾶ5 Ὀδθῃ ϑβϑυρρεβίεα (μαϊ ἴο ἴδε ΡΓΟΡοΙδβ τϊπὰ 

ιτὯ6 Ῥγδνδη]ηρ σπαγδοίογιβίο οὗ Τ᾿ εονδῇ 15 ἢ15 5116 6-- Θονδῇ 

5 Κ1Π6 τΙΡΊΑΙΪν }ι5ῖ οἠα ;᾽ δηά {παῖ 115 σοποσριίοη οὗ [6 ῃονδὶ 5 

)υβίϊοα 15 Ὀὰϊ [ῃ6 τοβθοϊζίοη οὗ ([ἢ6 ργορῃεοῖβ ον “ βογιροΐίοιυβ 

δηὰ ρῥγϑοῖϑδα ομδγαδοίοσ." 76ῃονδὴβ ρῥυησι]ῖοιι5 τσ ίθοιιϑη 655 
ἌΡΡεδῖβ ἰῷ 5 νᾶὺ οὗ ἀδθαϊησ ντἢ ἀϊβδγεηΐς οἷα5565 οὗ τηξῃ, 
οἢ. χίν. 12---20, ΧΝ]]., ΧΧΧΙΠ, 10---2ο; δῃηὰ τῃ6 ργορῃειβ οννῇ 
βογυρυΐουβ δηά βοπγχαννῆδϊ ρεαδηζο παΐαγα ἴῃ [Π6 νγᾶὰὺ 6 ξε]5 

[ἢ6 ταϑροηβὶ Ὁ} 165 οὗ Ὦ15 οβῖσβ δ5 νναϊσῃτηδη, οἷ. 111. 16--ς2 1, 
ΧΧΧΙΪ, 1--9. ΤῊΪΐ56. ταργαδθηίδίίοη ἀρραδῖβ ἴο Ἰηνοσὶ (ἢς {τις 

ογάοδσ, ρυϊεηρ (μαι ἢγδῖ ν] ἢ 15 1αϑῖ, ὍΤὴ6 ῥτορμεῖῦβ σοποερ- 
το οὗ ἢ15 οδῆςς 15 ἃ τεΠεοίίοῃ, 1 [ἢδτς Ὀ6 τεβαδοῖίοη ἴῃ [ἢ ς456, 
οὗ 5 ἰάρα οὗ {πΠ6 ἀϊνίης πηοιμοά οὗ ἀθαϊηρ ἢ πθη. [ἰ ἰ5 

Ὀδοαυβα αοά ν1}}] ἀξδαὶ νὴ δας τηδη ἰηαϊν8}}Υ μαι [6 
ΡΓΟΡΠοῖ ἔδο]5 ἢ6 τηιϊιϑῖ ννᾶγῇῃ δασῇ βεραγαΐίεϊγ. Τὴ στϑδὶῖν οὗ 

15 οἶος δηὰ οὗ δ15 56η56 οὗ γεδβροηβι! εν ἴῃ ἴῃς ἀἰδοῆδισα οὗ 

ἴι Ὀεΐηρ δάπιιοά, ἢΪ5 βίδιπιθηῖβ ἀρουΐ ὨΙτη56]Γ γα ἴῃ (Π6 τηδίη 

ΔῊ ἱπαϊγοοὶ ΨΨΑΥ Οὗ ᾿ΠρΓ ϑϑίηρ ὉροῺ τηδῃ [ῃ6 ἰτιδ᾽ πδίαγε οὗ 
{Πεὶγ στο διοη5 ἴο οα «ηὰ οὗ {π6 πλεῖ ῃοά ἴῃ ψ ὶς ἢ 6 ν1]} ἰγοδὶῖ 
1 6πὶ (Ἰ1{14] ποῖς ἴο ΧΧΧΙ.). Απά τῆς ροϊπί οὗ νῖενν οτι ΨΕΙΟἢ 
Ρᾶ55ΑρῈ5 {ΠΠ|ππὸ οἢ. χνἱ!. δηα χχχῆΐ. ἀγα ἴο Ὧ6 Ἰοοκεά δἵ 15 βοδζςεὶγ 
[παι οὗ ([Π6 ἀϊνὶπα τοοιϊτυἀδ τλθγαὶν (Πη4] Ὡοῖδϑ ἴο χνἹ].). 

ΤΒΟΓα ἃΓῈ βανεσαὶ Ἐχργεϑϑίοβ υδϑεα ΌΥῪ ΕΖεκΙ6] οὗ ἱπίεγαϑι ἴῃ 

σοηηθχίοη ἢ ἢϊ5 σοποεσρίίοηβ οὗ αοά. Τῆεν δἵὰ ἴἢ6 νψογάβ 

[ται ΘΕ βροΐίκοη ὉΥ ἴῃς [οτὰ, (1) Υα (16 γ) 58.4}} πον τῃαΐ 

[δὶ 7 ῃονδὴ ;" (2) “1 ν}}} θὲ ϑδηςιἰδεὰ (5ῆεν, τηγ56 1 ΠΟ]γ) ἴῃ 

γοιι ([Πο.) ;» δηά (3), “1 ντουρῆϊ οΥΓ ΤΥ ΠαπΊοβ βακα, ἰῃδιὶ 1ἰ 
8ηοι 14 ποὶ Ὀ6 ῥτοίδηδα ἴῃ {Π6 οἰσῃς οὗ [ἢΞ πδιίϊοηβ." Ετοῖῃ (Π6 
οςσσδϑίοῃδὶ σοιηθιηδίίοη οὗ ἴπεθε ρῆταϑεβ (οσθίῃεῦ 1 ΔρΡρΘδΥβ 
[δὶ (Π6γ ἀϊβῆον {{π|16 ἔγοζ οὔθ δηοίῃοσ 1 τηθδηϊηρ; ἴἢυ5: “] 
1} Τρ ΡΉ  ταγϑ6 1 πὰ βδησ Εν τγϑ6], δηὰ 1 ν}}}} πηγαῖα σηγϑοὶ 
Κποψῃ ἴῃ ἴΠ6 δγθϑ οὗ ᾿ΔΩΥ πδίϊοηϑβ ; δηα {Π6Ὺ 5114}} Κηον ἴΠδΐ 

Ι᾿δίὰὶ Το ῃονδῃ" (χχχνὶ. 23). ““Απά τὴν ΠΟΙῪ πᾶπιθ Μ01}} 1 τηδ κα 
Κηονῃ ἴῃ ἴῃ 6 πγὶάϑί οὗ [ϑ5γδεὶ; δῃηὰ (6 ῃδίοηβ 5}4}1} Κηον 

[2] 

7 7415., 1800, Ρ. 225, ΔρΡροδῖβ ἴο ονουίοοῖς [6 ῥγενίοιιβ ἀβϑιαπηρίίοῃ 
τείοττεα ἴο. 

λ Κυεηθῃ, 2 2οά6γηε Κευΐσι, Οοῖ. 1884. 



χχχυ][} ΙΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

[δι 1 πὶ ᾿ εβονδῇ, (ἢς ΗοΙΥ Οηο ἴῃ ϑ5γδε] 7 (χχχίχ. 7. “1 υ}} 
Ὀδ6 7εαϊοιι5 ἴῸΓ ΤΥ ΒοΙγ παπιεὔ (χχχίχ. 25). “ὙἼμαΐ τῆς Ὡδίϊοη58 
ΤΏΔΥ Κῆον πὸ ἤδη 1 504}} θὲ ϑβδηςιβ ἃ ἴῃ ἴῃ66, Ο Οορ, 
Ῥείοτε τποὶγ αγ65 (χχχυ. 16). “Απά [πε παίϊοῃϑβ 5}4}} Κηον 
ἴῃαι 1 δὴχὶ [οῃονδῇ, ἤθη 1 5}4]1] Ὀ6 βδῃοιβεά ἴῃ γου ([5Γ46]) 
Ὀείοτε πεῖν αγ65 (χχχνὶ. 23). 

Ι͂ῃ τῆς. νογὰβ βροΐδη Ὁγ ἴῃ [οτά, “Υαε 54}} Κηον ἴπδι 1 δὴ 

]εμονδῃ," τς ἴδττη “[Ἐῃονδῃ" δχργεϑϑαβ ἴῃ6 βρϑδκοιβ ονῃ 
σοηδοϊουδηδ55 οὗ [δῖ ννῆϊσἢ ἢδ 15. Τὴ ἰδηρύάαρα 15 γε ΘΉΓΥ 
υϑεαὰ ἰοναγάβ [6 πδίϊοηβ : 15 ᾿υἀστηδηῖθ οὐ ἵπδπὶ τγανεαὶ ἴο 

[Ποῖ (Πδὶ ἢδς 15 [6 ῃονδῇ, οὐ ΠΟΥ ἰθάσγῃ [86 βϑδπὴθ {τ ἔγοπὶ 

οὐβεογνδίίοη οὗ δ 15 γεϑϑίογαϊίΐοη δηά ρτγοϊδοϊίοη οἵ ϑ5γδεὶ ([ῃ6 
[ΟΥΠΊΘΓ, ΧΧν. 5, 7, 11) 17, χχνὶ. 6, ΧΧν!. 22, 23, ΧΧΙΧ. 9, ΧΧΧ. 19, 

Χχχν, 9, 15, ΧΧχν!, 16, 23, χχχίχ. 6, 7; δπὰ (ῃς ἰαζῖεσ, χχχνὶ. 23, 

26). ΤΕ ρῥῆγαβθ ἰ5 αἰϑο δά ἀγεϑβϑϑα ἴο [5γ86], Ὀοϊἢ πῃ σοῃηθχίοῃ 

ψ ἢ }υάρστηξδηῖβ δηά ἢ σοηηδχίοη ΜΊ 1 Ὁ] ϑϑίηρϑ ϑυςῇ 45 γεϑίογδ- 

τ(ἰοη δηά βηδὶ ρεᾶςς (1868 ἔογπηεσ, νὶ. 79, 10, 14, νἱϊ. 4) 27, ΧΙ. 10, 

12, ΧΙϊ. 15, 16, 20, χἰϊϊ. 9, 23, χν. 7, ΧΧ. 38, χχῖν. 24; δηά τἴῃ6 
ΟἴδοΙ, Χχ. 42, 44) ΧΧν. 26, χχχὶν. 27, 30, ΧΧΧν]. 11, 38, ΧΧΧΥΊ. 
13. Τῆς νογάβ τηϑᾶῃ τῇογα ἱμδη (πὶ ἴῆοσε δα άγεϑβαα 58}4]]} 
Ιοάτῃ παῖ ἱξ ἰ5. ““ [ἐμονδὴ " νῇο ᾿ηῆϊοῖβ [ἢ ᾿υάαρστηξσηΐϊ ΟΥ̓ σοΠίοΥβ 

[6 Ὀ]οσϑίηρ ὑροη ΤΠθῖ; [ΠΟΥ πιεδη ἴπδΐ ΠΟΥ 5ἢ4]} ἰθάγῃ ἴο 

Κηῆον [6 πδίυτα οὗ Ηἰπὶ ῆο 15 ἀθδ]ησ ψν ἢ [ἢ 6Π|, ΟΥ̓ δὲ ἰθαϑί 

Ἦϊ5 ἡδίυγα οἡ βοιῃὴς 5δἰάβ οὗ ἢἰβ θείην. Τῆϊδθ ἀρρθαγβ ἔγοη δῇ 
οσοβϑίομδὶ νατγϊδιίοη ἴῃ ἴῃ 6 Ἔχργοϑϑίοη : ""ΚΥἴὶε 5}4}} ζῶον ἴῃδῖ 
[δὰ [ἐμόονδὰ σοάἢ (χιῖ!. 9, χχὶ!]. 49, χχὶν. 24, χχίχ, 16, οἷ. χχν!, 
26). ΤὨδ ἴογῃ “ 7} Θῃονδῃ," Ὠοννενοῖ, 156 ἢοῖ ἃ ΠΊΕΓΕ 5 ΥΠΟΏΥ Τὴ 
ἴον “Οοα ;᾽" 11 ἀρροᾶῦβ δἰννᾶυϑβ ἴο συ ἃ ἢἰϑίογὶςδὶ εἰειηθηῖ ἴῃ 
1-. ΔΝΏΘδΩη δαάγεββεα ἴο (ἢ6 παϊϊοῃϑβ ἰἴ σοῃηοίδ5 “ἰῆς (οά οὗ 
15Γ8ε] ,᾽} δηά νῇδϑη δάάγεοϑϑθα ἴο [ϑγδοὶ ἴἴ σδύγίο5 ἃ γοιηϊη θυ 

οὗ ταὶ νῃϊοἢ (ΠΥ μάνα Ῥεδη τοϊὰ οὗ ἴθι ὉΥ 8 βογνδηῖβ ἴῃ 6 
ΡΙΟΡΒεοῖβ, ογ [ῃδὶ ψ ῃο ἢ ΠῸῪ πᾶνα ἰεαγηεαὰ οὗ ἢἰπὶ ἔχοι ἢΐ5 

ΡΙδβθῆσα ἴῃ {ΠΕΣ Ὠἰδίοτγυ. Ηον της ἰ5 ϑυρρεβιοα ὉΥ τὴς 
Ὠδηγα “ [ ἐῃμονδὴ ἢ" τιυϑὶ ρογμδρ5 6 Ἰδαγπαα ἰτοσῃ δαοῇ ρατγίίου]αῦ 
Ρᾶβϑαρθε. Δηδη ϑροΐζβδη ἴο ἴῃ6 Ὡδίίοῃβ ἰῇ φϑῃξΊαὶ ἰΐ ΠΊΔΥ 
ϑιρσραβί ἢΪ5 ροννοῦ, δηὰ {πὶ ἢ6 ν1}1] ηοΐ ἰεανα ἰη)υγ65 ἀοηθ ἴο 
Ηὶβ ρεορὶβ υμγεαυϊιεὰ ; ἰῇ βοῃια σᾶβ65 ἱξ ΠΊΔΥ ἱπιρὶγ (μδὶ δα ἰ8 



ΙΝΤΕΑΟΌΌΟΌΟΧΤΙΟΝ. ΧΧΧΙΧ 

Οοά ονεῖ ἃ], 8ἃ5 ψῇεῃ ἴῃ ψνοσάβ ἃὰ βροΐβδη ἴῃ τεραγά ἴο (ἢ6 
Ῥῃαγδοὴῦ (χχίχ. 9)ςὲ. ἰπάεεά, δ ἴπ6 ἰδησυᾶαρε ἰβ υϑοὰ ηον ἴῃ 

ἘΖΟΚΙ6Ὶ να δῇοι ὰ ργοῦλΥ ποῖ Ὅς ἴαγ ψγοηρ ἴῃ Ρυζιίηρσ ἰηῖο 

[ἢ6 ἴεσπι “7 εονδῃ" ψῇθη ϑροίδη ὈΥ ἴδε 1 ογὰ Ὠἰπβοὶῇ τπς 

Τηοδηϊηρ ΜΗΪΟἢ ἴα ψουϊὰ ᾶνα ᾿ἔ υδεα ΌΥ (ἢ6 ῥΡγορῃεῖ, δηὰ ἴο 
Β1πὶ σεγίδί ν “7 εμόονδῃ," [ἢ6 (οά οὗὨ Ιϑ5γδεὶ], 15 ἢ6 ψῇο ἰ5 αοὰ 

δίοῃβ, δηὰά ψνῇῆο, ἴῃ τἰσῃϊθουβηθοβ δηὰ ρονϑὺ δηά 4}]} οἵπεῦ 

δίς υ 65, 5 τηδὶ ἢ σἢ οὔθ Ψῆο 15 ἀοά δος ἰ5---  πουσῇ ἴῃ 
ΘΔΟἢ βδνοῦδὶ ραβϑᾶσα ΨψΏογε [Π6 νογά 15 υδεά 5οιὴδ βρβϑοῖΐαὶ ἀϊνίηθ 
αἰτἱθυῖα τᾶν 6 τοτα ραγιου Δ Ὺ βυρραβίεά, 

ΤὮΘ εἐχργεϑϑίοῃ “1 νν}}} Ὀ6 βδῃοι δά," οὐ, “"ϑϑδηποῖν τγϑοὶ 
οὗ, 'ϑδῆσνν συγϑεὶ ΠΟΙΪΥῪ " (οσ, σεῖ τὴδ βδηοί γι), ἀοοβ ηοί αἰ ον 

τηδίοσ  }]γ ἴγοπιὶ ἴἢ6 ΡΏγαβα ͵υ5ῖ ἀϊδοιιδθθά. [}ἢ τηοάδγῃ ὑϑᾶρα 

186 ἴογηλ “ΠΟΙΥ 85 αἀτιτεα ανναῦ ἰτοπὶ [5 ῬΓΟΡΕΙ 56 η56 δηὰ 
Ἰοϑὲ 115 οΥ̓σΊ 8] σοιηργθῃθηδῖνα πιοδηΐησ, ὍΤῃθ ψογά 5 δῇ 

δα). ἀογίνεα ἔγοπὶ ἃ πουῖ. νεῦρ ψνὨ]οἢ ΡΓΟΡΔΌΪΥ Ἔχργεϑϑεά βοιης 
ῬὨγοῖοδὶ ἰάθα, μουρ 16 Ιάφα 15 ῃοΐϊ ἢονν τεοονοῦαϊθ. ΔΝ Βδῖ- 

δνοσ [ῆ6 ᾿Ἰάδὰ νψὰβ ἴπὸ ἴθστὰ “ ΠοΙγ ἢ νγὰ5 νΘΥῪ δδυὶν εὶς ἴο θ6 δη 

ΔΡρτορτίδίβ Ἔβριτ παῖ ἕο ἀεἰἴγ, ποῖ ἃ5 ὄἼχργεβϑϑίηρ ΔΩΥ ρδγίουϊαΓ 
αἰδοῖα Ὀὰὶ γαῖμα τἢ6 σοηθγαὶ ποίϊίοη οὗ ροάπεδά. 76ῃονδῃ 

ΘΔ 5 ΟΥ̓ Πὶ5 “Βο]Ἰ 655 οἵ ὈΥ̓͂ “ Ηἰπη561{᾿ ψίμουϊ ἀϊβεγεησς 

οὗ τηϑδηΐϊηρ (Ατ. ἱν. 2, νὶ. 8). ΤΠΘ ἴογπὶ ννᾶ5 50 ΤΠ ἢ ἄρρτο- 
Ῥιϊδιβὰ ἴο [δε ἀϊνίης ἴπαὶ θη σουρ]εα νὰ [88 νοτὰ “ροά" 
ΟΥ “ρνοάς᾽ ἴἴ Ὀεσδπηθ ἃ τηεγα οἵϊοβα δρίτμεῖ, Κ1ἢε ΠοΙν ροάς᾽ 
ταδδηΐηρσ ποίμίηρ ποτα ἤδη “ἴδ σοάς (Ώ δῃ. ἵν. 8, 9, 18, ν. 11, 

οὗ, ν. 14; [πϑογῖρ. οὗ Ἐβῃμηυηδζασ). [ἢ ϑγδαὶ τῆς δρίτῃαῖ 15 
(ταῃϑίοσγεἀ ἴο [Ἑπονδῇ, ῆο 5 ἴῃς ΗοΪγ Οηε οἵ 5Γ86], οὔ, ἐπ 

[5γδ6] (χχχίχ. 7), οσ ἴη6 Ηοὶν Οηο, οἵ ὄἄνεὴ ΗοΙγ Οηθδ, δἰπιοϑδῖ ἃ5 
ἃ ὈΓΟΡΕΙ ἤδῖηδ (Ρτον. ΧΧΧ. 3; [5. χὶ. 25; οἵ. [ο5ἢῃ. χχίὶν. 10). 

11 ἀρρέαγβ ἴο Ὀ6 ἃ βἜδοοπάδυυ ι156, ΤἸῃουρ ἢ 4|50 νῦν δασΐγυ, 

ἤθη (6 ἴσγπὶ ννὰ5 δρρ ἰδ ἴο ἴῃδἱὶ ἢ Ὀοϊοηρδ ἴο [ῃ6 Ξρἤδγα 

οὗ ἀοἰῖγ, ψ ὨΟὮ 1165 Ὡδασ Οοαὐΐἷβ ῥρῥγδβϑεησα ΟΥ̓ 45 σοσὴβρ ἰηΐο ἰΐ 
(Εχ. 111. τ; Νυχπῦ. χνὶ. 37, 38), οὐ ψ ῃΪσςἢ Ὀεϊοησϑ ἴο Ὠἰπι, ν ΘΙ ΠΟΥ 

85 Ῥατί οὗ δἰ π156][ Οὐ 85 ἢἰβ ὑγορεῦγ. Ηθῃςε ἢΪ5 δύτη, δὶβ5 βρί γί 
816 “Ποἷγ;" δηᾶ 50 ἢὶ5. ἤουδθ6, οἰΐγ, 811], ΡΘορΡΙΘ, Ἰαπά, δηὰ τὰς 
ἾΚε; ἷ5 δα δι, ἢϊ5 οἥεγίηρβ, δηὰ ἢΪ5 τηϊηἰϑδίεσθ. Ηδηςα [6 
Δῆροὶβ, Ὀοϊοηρίηρ ἴο [Π6 5ρῆεσε οὗ ἀεϊγ, αἵ ἴῃ Κμοὶγ ομεβἢ 



Χ] ΙΝΤΉΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

(ὐοῦ ν. 1) Τα νογὰ ἴῃ (ἢ15 56η856 5. δρρὶἰεὰ Ὀοΐἢ ἴο (μίηρβ 
δῃά τηθῃ, ἀπ Ἵχρίαϑϑοβ ὈΓΠΊΔΥΙΪΥ ποῖ ἃ αιδὶ]ϊν Ὀυΐϊ ἃ τοϊδίϊοη, 
Βυΐϊ παίυγα! γ, υδῖ 85 ἴῃς 1464 οὗ σοάμοδὰ ψνου]ὰ δἰννᾶγϑ ἽδύγΥ 

506 δἰ θυϊα ΟΥ ῬεΓΠΔΡρ5 βενοῖαὶ ψὶ ἢ ἴἴ, 580 ταὶ ψηϊοἢ ννὰ5 

ςοηῃϑιἀεγοα [6 ρΡοβϑεϑϑίοῃ οὗ ἀοά οὐ πδαῦ ᾿ἰπ), νῃεῖθεῦ τΠϊηρβ 

οἵ τῆθη, ψουϊὰ 4150 Ὅ6 ςοηϑίἀογεὰ ἴο αν σογίαϊη σμαγδςίογ ϑίϊοβ. 

ΤὮσδ56 Τοπαγδοίογϑῖὶοϑ ννουἹὰ Ὀ6 τεριυ]αϊθαὰ ὉγΥ τ[8ᾶῖ ψῃϊοἢ αοά 
ψν 5 [πουρῃςϊ ἴο 6. ΤὨϊηρδ σορυ ϊϑῖνε ἴο 5 ἡδίαγα σου]ά ποῖ Ὀ6 

ἢΪ5 ὩΟΓ σοπλθ ΠΘΔΥ ἢΪΠΊ, δΔηα σου]ά ποῖ Ὀ6 “ἢοἱγ ;" πείίῃογ οου]ὰ 

τη ὉΏΪ Κα Ὠἰπὶ ἴῃ σΠμαγδοΐεσ, οὐ ἴῃ ΔΎ Ῥῃγϑοίοαϊὶ σοῃαϊτίοη Γ6- 
Ρυρῃαπῖ ἴο Πὶ5 Ὠδίυγθο. Βυῖ (Πϊηρθ δηὰ τηδῃ (ἢδῖ ψεγα ἢ]5 
βῃαγεὰ ἢἰ5 “Πο] 1655 δηὰ ἽοουἹὰ Ὀὲ “ρτοίδηςα, βισῃ 45 διὲ58 

ΞΔ θαῖῃς οἵ ῃἰ5 ΠΟΙ͂ ργίπος (ΕΣ. νἱΐ, 22, 24, χχ. 16; 15. χῆ!. 28). 
ΤὨΘ ἴεσπὶ “ΠΟΪγ᾽ δρρὶ]]εα ἴο ᾿Ἑῃονδῇ 15 νεῖν εἰδϑίϊς, δῃηὰ ΤΑΥ͂ 

ΘΙ Όταςα πη οἢ οΥ {||6, οη6 [Ὠίηρ᾽ οΥὙ Δῃοῖοσ. Τὸ ο8]} εονδῇ 

“ἢο]γ ᾽ [6115 ποϊῃϊηρ ἴῃ γορασγά ἴο πἰπὶ ἐγ ΠΟΥ τἤδη ταὶ Πα ἰ5 

(οά, νι (ἢ διιριῖθ5 οὐ οά. Τὴ Ιῴάθα 85 ἴο 6 αΪ5- 

εἰρυ ϑῃμεα ἔσο ἴῃς ἀεἴ411]5 Ὀγουρῃί δἱ αἰ δγεηΐ {ἰπ|65 ὑπ άογ {ξ, 

ΤΏΘΙΟ ταῖρῃς ὃδ6 ᾿Ἰπο]υἀςα ἀπάδγ τ[ῃ6 Ιάδα τμ6 5016 σοάπραά οἵ 
76 μονδὰ ; βυοῃ παίιγαὶ δι θαῖε5 οὗ ἀθῖιγ 8ἃ5 ρονετ, τηδηϊ σε 

ἴῃ ἴῃ6 τις οὗ παίιγε (Εχ. χν. 1, 11}, οὐ ἴῃ Ἰυάρηχοηῖβ οἡ τῃ6 
Θηθηἶθ5 οὗ 5 ρεορὶς (ΕΖ. χχν!!. 22, Χχχν. 16, 23, χχχῖχ. 7); 

ΤΏΟΓΆΪ] αἰίθι65, ἃ5 ρα ηἰϊνε στ σῖθουβη655 ([5. ν. 16), οὐ οἰ ϊςδὶ 
Ρυσγ (1μεν. χίχ. 2); δηὰ βηδ}γ ρὨγϑῖςαὶ οὐ ναί τηὶσῃϊ Ὀε σδ]]εά 
φεϑίμειὶς ρυγιγ (μεν. χί. 44 54Φ.,) Χχ. 25, 26; ἘΖ. χ]ἶ]. 7, 9, οἷ, 

ἰπἰτ14] ποίς ἴο χ!ὶ].---χὶνὶϊ!., ἰαϑί ρδσ.). Δθεη Θ;}ονδῇ τανθδὶ]ς 
Ὠἰπιβ οὶ 45 ἰμαὶ ψῃϊ ἢ δ 15, ΟΥ ἴἢ Δὴγ οὗ ἢ15 δἰἰγθυῖος δηὰ 

ἀϑρθοῖβ οὗ {πὶ ψῃὶοἢ ας 5, μ6 "'βδδῃοῖῇε5᾽ Ὠἰπηβε!., Ηδηςε ἴο 
ΤΊ ΔΡΏΪΥ᾽) οὐ “δου ν᾽" Ὠἰπη56 17 οΥ σεῖ ὮΪ5 ῬΊΟΥΥ δπιοὴρ [δ6 
Ὠδίϊοηβ ᾶζα ραγίίου]αῦβ σοπλϊηρ ἀπά ογ [Π 6 ΠΔΟΓΘ σΘΠΘΓΑΙ 'ϑδης 

(χχχνῖϊ!. 23, χχχίχ. 21) [ἢ 1|κ6 ΠΊΔΠΠΘΓΓ ΠΊΘΏ “σα γ᾽ [ἐμονδῇ 
ἤδη [Π6Υ τεοορηΐδε (παῖ Ψ ὨΙΟἢ 6 15 ΟΥ̓ Δ5ΟΥ6 ἴο Πἰπὶ ἢϊ5 (τ 6 
πδίυτε (χχχνὶ. 23; 15. νἱ]. 13). Οη [Π6 οἴδμεῦ Ββαῃὰ ψῇθῃ ἴῃ 6 
ἰπίαυϊε5 οὗ δ15 ῬΡβεορὶβ σοῃδβίγαϊῃ ῃἷπὶ ἴο δοῖ ἰῇ δ οἢ ἃ ΨΑΥῪ 85 ἴο 
ἀϊδρυΐδα ΔΩ οὗ δί58 ρτεαῖ δι(γἱθιυιθβ, δ σἢ 85 ἢΪ5 ῬοΨ ΟΣ, ἴῃ ἴῃς 
ΕΥ̓65 οὗ [Π6 ηδίίοῃϑ, 50 [δῖ [ΠΥ τχἰϑἰ ηϊογργαῖ Ὠἷβ θείη, Β15 ΒΟΙ͂Ὺ 

ὨΔΠῚΘ 15 “ ῥγοΐξδηεβα," 25 οῃ ἴῃς σοῃίγασυ ἢδ 15 "“βδδηςσ(ῃ 6" ἰὴ τῃς68 



ΙΝΤΚΟΌΌΟςΤΙΟΝ. Χ]Ὶ 

6γ65 οὗ ἴδε παϊΐοῃηβ Ὀγ ἴῃ τεβιοσζαίίοη οὗ ἢΐθ ρεορὶς δηὰ {δοῖσ 
ἀείβεηςα Ψἤξη σγεϑίογεά δηὰ τἱρδίθοιυϑβ (χχχνὶ. 23, χχχνῆη. 16). 
ΤΠ Ρἤγαβα, “1 ψτουρὶϊ ΟΓ ΤΥ ΠΔΠΊ6᾽5 56ῖα, [δῖ 1 5ῃου]ἃ 6 

Ρτοίδηβάα δηχοηρ [6 πδιίϊοηβ,} μᾶ5 ἃ τηϑδηΐηρ Ὀυΐ [{{||6 ἀἸ Πεγεηΐ, 
ΤῈ εχργοϑϑίοη ἰ5 ΤπιοΗν υδεὰ ἴῃ τείογεηςς ἴο ϑγδεὶ δπὰ ἱἰΐβ5 
ἀεϑιϊηῖε5. [11 σοηπίαϊη5 (ῃ6 ΡΙΟρΡἢΘ.5. ΡὨΠ]ΟΘΟρὮΥ οὐ δ ϑίοσγ. 
Η!ἰ5ἴοτυ, ρδγι συν [πμᾶΐ οὗ [5γδ6ὶ ἴῃ [ῃ6 ἕδος οὗ ἴῃς πδί!οῃϑ, 15 

]εΒόονδὴ ορεογαίϊηρ ἔογ ἢἷθ Πδηγδ᾽5 5ακε. [1 15 ἢΪβ γτεσαγὰά ἔοσ ἢ]5 
᾿ ὩΔΙΊ6 (Πᾶἴ ΘΧΡΙΔΙ 5 [5786]᾽5 Ὠϊβίοσυ, ἰῃδῖ, ἰηἀεεα, Ὧδ5 δίνθη ΠΟΥ 

ἃ Ὠἰδίογυ, ἴου οἴμοσν δα 5ὴ6 ψου]αὰ ΤΏΔΩΥ ἃ [ἰπ|6 ἢᾶνα Ὀδδη οὐϊ 
ΟΗ͂ ἴοσ μεγ ἰῃηϊψυϊίε5. Τῆς “μδπι6᾽ οὗ (οά Βεῖὸ ἰ5 ποῖ ἴΠ πλθτς 
ψογὰ “ 7 ἐμονδῆῃ," πεῖ ΠεΓ 15 1 ψν δῖ τηϊρϊ θα ς4]]εἀ Ὠὶβ “ τερυΐαᾶ- 
ὕοη," τῃουρἢ ὈΟΓΉ τα ἱποϊυ δά ἴῃ ᾿. Τα 1άεὰ οὗ ἴῃ6 ΡῬγορδεὶ 
ἷδ δυιρροσῖθα Ὀγ ἴΠ6 ἕδςοϊ [παῖ 6 νῇο 15 σοά δἷοηδ δῃηά ονδοσ ἃ]} 

8 Κηον ἴο ἴλ6 νου] 45 ᾿δῆονδῃ, αοα οὗ [5τα6]. Ηδ νβοσῃ [ἢ 6 
Ῥοορίθ5 οὗ τηδηκιηᾶ ον 845 ἴῆες ἀοά οὗ ἰ5γδεὶ ἢδ5 ἴῃ6 σοη- 

βοίουϑηθθ5 οὗ Ὀεΐηρ ἰσὰς (οά, δηὰ ν1}}]5 ἴο γενϑὰὶ Ὠϊπη56] ἴο ἃ]} 

τηδηκίηά ([5. ΧΙ, 8, ΧΙ]. το, χῆῖν. 8, χὶν. 21----4ὁ ΔΥΙΠΙη [5.86] 

Ὧδ6 οδη σόνθδὶ ἢἰπλϑο ] Γ 5 6 ἰ5 ἰη ἰπη56 1; ἴο {π6 Ὡδίίοηβ δα τημϑῖ 

ΤΕν 68] ἈΠ 56 11 δ5 ἴμᾶὶ ψὩϊοἢ (ἢ6 Οσοά οἵ ᾿ϑΞτγαεὶ 15. Ηδξ ψ8ο 
κηονν5 Ὠἰπ1561 85 οά δἰοῃδ (15. χὶῖν. 8) 85 Ὀδοοτὴς ἢ σίου ΑΙ ]Ὺ 
(οά οἔὗὨ [Ι5τὯ6], Βα5 Ὀδριη ἰδ γανϑ]αζίοη οὗ δἰ ϑο] ἴο ἴῃ6 νοι] 
(ἢυ.5, ἀπά ν1}} [15 σαῖτν ἰξ ἴο δὴ εηά {111 6 15. Κπονῃ ἴο 41} ἢ. 
βασῖῆ. Ὑμδεγείογα ἢῈ σδηηοὶ ἀδβίγου [ϑσγδοὶ, ἔογ [15 νου υηάο 
ἴῃς ἢγϑίὶ ϑίερβ οὗ δὶβ ριδαῖ ρυγροβα δ᾽γεδαν ἴδίκεῃ, δηὰ εῇδοθ 

ἔγομῃ ἴδε πηϊηἀ5 οὗ ἴ[Π6 ηδιίοηβ ἴΏ6 Κηον]εάρε οὗ Ὠἰπλ νος ἢ ΠΟΥ 
Ὦανα τεςεϊνοα ὉΥ δὶ5 τεἀειηρίίοη οὗ ᾿ὶθ Ῥεορὶα ἰῇ {πεῖν σἰσῖ 

(Χχ. 9,14, 22; οἵ. Ὠδυῖ. ΙΧ. 28, 29, χχχὶ!. 26, 272; Νυπι. χῖν. 15,16; 
Εχ. χχχὶϊ. 11, 12. ΗἩεησοίοσἢ δ15 “ πδηλθ," ἴΠ6 πδιὴβ οἱ Εϊπλ 
Ψ ὴῸ Κηοννβ Ὠἰτη5ε] ἴο ΡῈ Οοά δ]οῃβ, 15. ἱμϑορδγδθϊνυ ᾿ηκεα ψ ἢ 
[πε ἀδϑιηῖθβ οὗ [5ϑγτ86]. νη 15γαθὶ ἢϊ5 γτεναϊδιίίοη οὗ μἰτηϑοϊῖ 
ἃ5 Ὧ6 ἰ5 Ψοηΐ ου, (δουρῇ τπναγίοα Ὀγ ἴῃς ταῦθ] ]οιι5η 655 οὗ 

[ες Ρεορῖίθβ. Ἐνεηίυδ!ν (πεῖς ψδηΐ οὗ στεσθρίίνεηθθθ ὰ5 50 
στοαὶ ἴδαϊ το γ δὰ ἴο Ὀδ τεὐθοϊβα ἔογ ἃ (ἰπ|6 δηά οδϑὶῖ ουῖ οὗ 
]εμονδὴβ ἰαπά. [ἢ ἴδε ψοιὰ οὗ [6 πδίίοηβ νἱῖπουΐ [ἢ15 νᾶ5 ἃ 
τοιγοσταάς τηονοιηθηί. ἴὐηδ0]6 ἴο σοησεῖνα οὗ ἃ πιοῖδὶ συΐθ οὗ 

ἢὶβ5 ρϑορῖὶα ΌῪ εβονδῖ, [μ8 πδίίοῃϑβ σοῃοϊυἀδα παῖ μ6 5 ψἢ- 

ΕΖΕΚΊΕΙ, Αἵ 



ΧΙ ΙΝΤΕΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ουΐ ΡΟΝΟΙ ἴο ῥτγοΐθοϊς {Π6πὶ (χχχνὶ. 20). Τῆι5 Ὠϊ5 Ὠδηι6 νγ»ἃ5 
ῥτοίδηβά; τῃ6 Κηον]θάρε ννῃϊσἢ ἴῃς παιίίοηβ Πμδά οὗ Ἀἰπὶ νψᾶ5 οὉ- 
βουτοά. 1 πνὰ5 ΡΟΥΠΔΡ5 ποῖ δίηοηρ [6 Πδ[ΙΟἢ 5 ΟὨΪΥῪ ἴΠδϊ ΓΕ ον8]}᾽5 

ὨδΙὴ6 μαδὰ βυῆεγεοα δὴ δο!ρ56: ἴμ6 ἔξεϊ οὗ ἼΔΩΥ ἴῃ 5 Γ86] 4150 
Μ06]} - πρὶ δ ρροᾶ. [{ τοοῖκ [ἰπ|δ ἔογ (ἤθη ἴο δοσοοιητηοάδία 

{Ποηλϑεῖνεβ ἴο ηῆδὶ πδὰ Ὠδρρεηςά. [1 ννᾶϑ ΟὔῪ ψῇδη [ΠΥ ψουα 

ΘὩΔΌΪΕα ἴο τεδά ΠΕ] Γ ρϑϑί ἢ βίουυ ἴῃ ἃ πον ᾿σῃϊ, [Π6 ρῶς 5ῃ6 ἃ 
οὐ 1 Ὀγ ἴπ6 ρῥτγορδοῖβ, ἴμαϊ Πεῖγ πλϊηἀς σάπια ἴο τοδί. Βυῖ (ἢϊ5 
πον τεδαϊηρ Ὀοΐἢ ρανο [Π6 ἃ ργοίοιηάον Κηον]εάρσα οὗ [ἐΒονδἢ 

δηᾶ διναϊζεηδά ἃ ἢδνν δηςῃιυδίαβπι ἴογ ἴ[Π6 {αἴπτο. Απηά Το ῃονδῃβ 

ΤΘΟΟΝΟΙΎ οὗ .ϊθ Ρ6ΟρΡΪα ἔτγοτη 4}1] ἰαπὰβ ἢοΐ οἷν γοϑίογοα ἰῆς 
Ργδβίὶσε οὗ ἢ15 ρονδῦ δπιοηρ ἴῃς πδίϊοηβ, θὰϊ ταυρῆϊς τμ6πὶ [86 

ἄδερεῦ τόσα] ῬΓΠΟΐρ]65 οὗ δ15 τι]α (χχχίχ, 23), 45 ἰΐ βεαϊθά ἴο 
15γδ6] (ῃς δηῃοίθηϊ {σὰ 5 ν ]οἢ [Π6γ δά πεαγὰ σοησογηΐϊηρ Ὠἰπὶ 
(χχ. 42---44, ΧΧΧΥν]. 11) 37) ΧΧΧΙΧ. 28, 29). 

ΤὨΘ ῥγορμοῦβ ἰάθα ἰ5 ἃ ἷαγρε οὔθ, δηά στηϊρῃςϊ σοιηργθμοηᾶ 
τοογα ἴδῃ δα Η115 ἰηΐο ἴ, [{ 5 τὲ (οα᾿β γενεϊδίίοη οὗ μἰτηβο 
15 ᾿ιἰδίοσι δὶ; [δα ἢ6 Ὀδοοπλ65 ἴῃ6 ἀοὰ οὗ οὔξδ ρβθορὶς ψ ἢ 
νἤοβ6 ἀσϑίηϊ65 ἢ15 ὩΔΠΊ6 15 11ηἸκοα ; [ἢδΐ Π15 τ]6 οὗ [ἢ]5 ΡΘΟρὶῈ 

ἴῃ {πεῖν Ὠἰδίοτυ, 15 ργοστθϑβ δηὰ ἢηδ] ἰβϑιιθ5, [6 νᾶὺ ἢ6 ἰεδᾶβ 

[6 πὶ δηά (δὶ ἰηῖο ψῃϊοῦ δὲ ἴπ6 ἰδϑὲ ἢδ ἔδϑῃϊοηβ τΠ6πΠ|, 15 ἢἰ5 

τονοϊδῖοῃ οὗ Ὠἰπ156}} ἴο ἴῃ 6 δγδβ5 οὗ πηδηκιηά. 
ΤῊΣ σοπορδρίίοη {παῖ Το ονδῇ δοῖβ ΟἿΪΥ ἔογ ἢὶ5 ΟὟ ὨΔΙ]6᾽5 

56 Κ6, ἴο ϑδησίν 15 ργεαῖ ἤδη, ἰ5 σάραῦὶα οὗ Ῥεϊηρ 56εῖ ἰῇ ἃ 

Τορο ]θης ᾿ρϊ. [Ιἴ 5θαπηβ ἴο τᾶ (6 αἀϊνίηθς Ὀεϊηρ Ἔροίϑεϊς, 
Δηά 5 ονῇ 56η536 οὗ Πἰπη56] ἴ[ἢ6 δουγοα οὗ 411 ἢ15 οροϑγδίϊοῃβ. 
Τῆς νδΥ ἰοό ἴῃ ΨψὨΙΟἢ ἢ6 Ὀτίηρδ ἴῃς πδίίοηβ ἴο Κηον ἰδὲ 6 ἰ5 

]εμονδῖ, [Ὠγου σῇ ἡπαρτηδηῖβ πιαίηϊγ, Ἰηνοϑίβ ἴῃς ἰάθα ν τ δά αϊ]- 
το 81 Πδυϑῆηθϑθ. Τὴδ6 σοηῃοεορίϊοῃ 5 ἢοΐ ἔουηα ἴῃ [Π6 ΑΓ ΘΙ 
ΡΓορἢεῖβ, θυΐ 15 (Δ ΠΉ}Π1ΔΓ ἴῃ ἴδ6 ἀρὰ οὗ ἘζΖεϊκιοῖ. Ῥεγῆαρβ ἵν Ὸ 
(τηρ5, 1 σοηδιἄογοα, νου ἢ6]ρΡ ἴο Ἔχρί δίῃ ἴμ6 ρτόορμοῦβ 1468. 
Οηα 15 πἰ5 ἸοΥ σοποορίίςοη οὗ εθονδῃ, οὐ δίοηβ δηά ονει 

411, δῃὰ ἢϊ5 ὑσοίουπα γϑνοζθῆςσα Ὀδέοσγαε ἢϊπ|. Τα “οἢ]ὰ οὗ 
ΤΏΔ} ἢ σδηπηοῖ σοποεῖνα (ἢ6 τηοῖίΐνε οὗ ᾿εἤονδῃ 5 ορεγαίίοηβ ἴο 
Ὀδ6 ἔουῃὰ δηγνθογα Ὀιΐ ἴῃ Εἰμηδοῖ , Βυῖ [δὶ πδπὶῈ ἔοσυ ψ ῇοβ6 
588 Κ6 6 ψοῦκβ ἰ5 ἃ “ρίϑαΐ ῃδιηθἾ (χχχνὶ. 23), δῃὰ δ “ δοὶγ 
ὨΔη16" (Χχχιχ, 25), ἴ ἰἴ5 [ἢ οὗ Εἶτ ΠΟ ἰ5 ασοά, ΤὨδ ργορμοῖ 



ΙΝΤΑΟΌΌΟςΤΙΟΝ. ΧΙ 

Κη Κ5 οὗ [ἐπονδ 45 οἣς οὗ 5 ργεάδο}βϑουβ αϊὰ : “Εοὺ [Ἑῃονδῇ 
γουγ Οοά, ἢδ ἰ5 ἀοά οὗ ροάς, δηά [,οτὰ οὗ Ἰογτά5, ἴῃς στεαῖ αοά, 

[86 τα ἱρῆςν δηά τπ6 τοΥγ 016, νν ἰςἢ τοσαγάθι ἢ ἢοΐ ρευβοηβ, ΠΟΥ 

τοι ἃ τεναγὰ" (Π εις. χ. 17») Αμπά οἴδεγ ργορῇῃεῖβ οὗ ἢΐ5 
56, ΝΟΥ ὕ011|Κ6 Ὠΐηι, ονα δηιοηρ ϑἰπ}}]δὺ (Ππουρ 5 : “ΤΥ 
ΘΊΟΥΥ Ψ1]1 ποῖ σῖνα ἴο δποῖμογ᾽ (15. χἹὶϑ, 8, χῖν. 23); ““ἴοΥ της 

ον δα 111 ἀο ἰΐ ; ἔοσ ον ϑδβου]ὰ τὰν πᾶπιαὲ Ὀ6 ῥγοίδηθα ἢ 
([5. χινὶ. 11) 
Απὰ {δὲ βϑοοῃμὰ ἰἰΐηρ ἰ5 [Πϊ5: [ἢ6 σοησορτίοη ἀγοβϑα ουξ οὗ 

[Ὡ6 σοηῆϊοϊα οὗ [86 {ἰπ|6. ὙὙποῖα νοῖα δηϊδροηϊβῃηβ ψηὨΐη 

Ιϑγδεὶ, ἀπ ποσὰ ρονογίι δηϊδρσοηΐβηηβ ψίμοιΐῖ, θεῖε η [5γ86] 

δηα [μ6 ηδίίοηβ. ΤὮῇδβα σοῃῆϊςϊβ οἡ (ἢς βἴαρε οὗ Πιἰϑίουυ ΨΘΓῈ 
Ὀυϊ [ἴῃ6 νἱβιῦ]6 ἔογπὴβ ἴδθη ὉΥ ἃ σοῃῆϊοϊς οὗ ρῥγίηεϊρ]6β, οὗ 

ΤΟΙ ρίοηβ, οὗ [εἤονδὰῃ ἀοὰ ψὰ ἴδε ἰάἀοϊαίτίοε5. οὗ νῃϊοἢ [ἢ6 
Ὠδίίοῃβ οὗ ἴῃς δαῇτἢ ψεσγα [6 οἰ οάϊΠηθηῖ5β.Ύ. Τὴδ ρῥτορδδῖ 
σου]ά ποῖ πεὶρ ἀγανίηρ Ὁ (ἢϊ5 δηϊδροηΐδηη ἰηΐο ἢΐ5 σοποορίίοῃ 
οἵ ἀοά; δηά ηοΐ υπηπδίυγα!]ν με τοῆσδοϊεά Ὠἰβ ον [66] ]ρ ὕροη 

[Π6 τιϊπὰ οὗ (οά, δηὰ σοποεϊνοά Πἰπὶ [ὨϊηΚίηρ᾽ οὗ Βἰπγ561{ 85 ἢς 

[δουρῶϊ οὗ . [ΙΓ ννὰ5 Ὀυϊ Πα]ΐ ἃ ἰτγυϊῃ, 1 ννὰ5 ρεγῇδρϑ [ἢ 6 
41 πεεάξι] ἔογ ἴῃ6 δρθὲ. Δ Ώθη τμ6 ἔμ]η655 οἵ {ἰπ|6 ννᾶ5 σοτὴδ 
[86 σδηία οὗ ἀϊνίηθ πιοίϊνα ψὰ5 βδῃϊπεάα, “ ἀοά 50 Ἰονεὰ (ἢ8 
νοῦ]. (οπηηρ ἔγοαι ἴῃ6 Ὀοβοπλ οὗ [6 Εδίμεσ δηά Κηονίηρ 
τη, ἴ[ῃ6 Θοῃδβ στϊη ἃ ννὰβ δίορει μεσ δϑογρεά ἴῃ [ἢ ροϑιϊνα 
{π|ἢ, [86 βδἴσθδιῃ οὗ ΨΏΙΟΠ ννὰ5 50 Ὀγοδά δηᾶὰ ἄδερ [πΠδί 4]] 
ΔηϊΔΡΌΠΙ5:)8 ΓΘ Ὀυτγαα Ὀεησδιὰ ἱξ 

ΓΗΑΡΤΕΒΕ ΙΝ. 

ΙΒΒΑΕΙ, ΤΗῈ ΡΕΟΡΙῈ ΟΕ ΤΗῈ [(0ΒὉ. 

ΤΗΕ ἴοπεα οὗ ἴμ6 ργορῃεῖ ἰοναγὰβ [86 ρεορὶδ ἴῃ [ἢ δδυν ρατί 
οὗ 5 ῬοοΪϊκ 15 βενθσα δηά τὨγεδίθηίηρ, ἱπουρὰ ἴπ6 τῆγοδῖβ ἀγα 
ἤεγα δπὰ {ποσὰ σγοϊϊενθα νυ λτῃ σοὨ ΒΟ] Ὡρ᾽ ΡΓοπιῖϑεβ δηὰ ἃ Ὀγίρῃιεσ 
οὐοοῖς (χί. 16 ἐφ.) χνὶ. 5.3 56.) χν]!. 22 549., χχὶ. 27). [Ιπ τῆς 
ΒΘΟοηά Πιδ]ῇ ἢς δάορίβ ἃ Κίμα!εσ ἴοηθ, [1 Ὀοΐῃ ρατίβ. ἰδ 

2 
- 



χ]ν ΙΝΤΕΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

το ίησ ἄρτεαβ ἴῃ τήδην [Πϊηρ5 ἢ ἴπδΐ οὗ 5 ργθάθοδβϑουϑ, 
ῬΑγιϊου ΑΥῪ Θγαην δῇ. 

[τ 15 δυιγργιϑίηρ μον τυ Οἢ [86 ἴνο ργορἢεῖβ ἢανα ἰῃ σοϊηπΊοη. 
Βοίῃ δηΐϊοῦ ὕροη {ποῖὶγ οπσα νὮ ΟΡΙ ΠΙΟη5 δἰγοδαν ἰογπηεά οὗ 
(Π6 Ῥεορῖὶε ἴο νῇομι [ΠΟΥ ἀγα βϑηΐ, δηὰ νὰ τῆ6 οχρεοίδίίοη οὗ 

ΟρΡροϑβίίοη ἴσοι [ἤδη (76γ. 1. 19); [οδα δήουηά Ἐ,ΖΟΚΊ6] ἃγα 

[Πογη5 δηά Ὀσίδγϑ δῃηὰ 6 ἀνε] ]5 ἀπιοηρ ΘσοΥρΊο 5 (Ἰϊ. 6) ; [ΠΕ Υ 
τὸ ἱηρυάδηϊ δηά κεἰ ηοατίοα (1. 4). Βοῖίῃ τϑοοῖνα ἀϑϑυγδησα 
οἵ ἀϊνίῃε δϑϑϊβίδησα ἴῃ μεὶγ σοηπίδηϊίο ἢ με : “1 ἤδνα 
τηδάς [ῆγ ἕδος μαγὰ δραϊηβδίὶ {πεὶγ ἔδοθϑ. παγάοσ ἤδη ἢϊηὶ ἤᾶνο 
Ιτηδάβ τὰγ ἰογεῃοδά " (111. 8, ο ; [6 1. ἱ. 8, 17, 18, χν. 20; [5.]. 7. 

Βο (ἢ ϑυραίῃῖϑα ἢ ἴῃ6 δηρογ οὗ Τ᾿ ἐπονδῇ ἴῃ ἢϊ5 σΟΠΙΓΟΝΘΥΘΥ 

ψ ἢ Ὠ15 ΡΘΟρΙῈ δηὰ ϑῆαγε ἰΐ, Ὀείησ 8116 ἀ στ ὁ Ἰπαϊσηδίοη 
(11. 14; 761. νὶ. 11) χν. 17), δῃὰ Κεαὲρ αἷἱοοῦ ἔγοπῃ (ῃ6 ῥβορία, 
γείυπίηρ ἴο δηΐοσ ἰηΐϊο {ΠΕΣ ΘΟΥΤΟΥ͂ ΟΥ ΤΟΥ, ἔοῦ ἃ ἀοοπὶ ἔγοτηῃ 

Ὠδάνθη ἤδηρδ ονεῦ {π6πὶ (11. 26, οἔ, χχῖν. 15---27 ; [6γ. χνὶ. 

5 549.). 5τ8ε] ἰβ ἃ “ τε}! ου5 μου56," πὰ εἶν τε ρε] ]οη ἢδ5 
Ὀεδη σοπίίϊηυουβ [Ὠγουρῃουΐ [Π6ῚΓ Ὠἰσζογυ, “ΠΟΥ ἤᾶνα τε ρε]]δὰ 
1Π6Υ δῃηὰ {πεῖν ἔδίμογβ υηΐο [Π]15 νεῦν ἀδν } (11. 3, οἢ. χνὶ., Χχ.); 
“(τοῦ [ὴ6 ἄδγν ἴπαὶ γουγ ἔδίμουϑ σᾶῖὴθ ἰογίῃ οὔἱ οὗ Εργρί υπῖο 

119 ἄδγ, 1 ἢᾶνε βεηΐ ὑηἴο γοῖ ΤΥ βονδηΐβ ἴη6 ὑτορῃοῖβ ; γεῖ 

ἴΠογ Ποαγκοηδά ποῖ υπΐο τη6, [6 ν αἀἰὰ νοῦβα ἴἤδη [Πεῖγ δι οσ5 ἢ 
(71ἐν. νὶϊ. 25). Βοιῖἢ δϑϑετί [μαῖ }ογυ5δ] 6 πὶ Β45 οὐ ἄδη Θαπηδγία 

ἱπ ψοκαάηδϑββ (χνὶ. 47, 51) ΧΧΙΪ. 11; 761. 111. 11) χν!. 12), δηά 

{πὶ Ῥο(ἢ Ρθορὶεβ αν Ὀθθὴ πλοῦα ρεΐνετϑα πὴ ἴῃ6 Πδθαῖῃθη 

(ν. 6, χνὶ. 48; 76Γ. 1ϊ. 11) ΤΠ ἀορθησγδον ἢδ5 ἰηΐεοϊοα 41] 

εἴα5865 δηὰ ρδϑίϑοῃβ, ἰΐ 15. ἰὴ νδίῃ ἴο ἰοοὸῖκ ἔογ ἃ “ πηδῃ 7 ἴῃ 186 
βίγοοῖς οὐ 7ογυβαίθηι: “1 δουρί ἔοσ ἃ πῆδη δηλοηρ ἴπ6ηὶ ἴο 

βίδηά ἴῃ [ἢ6 γὰρ Ὀοΐογε πιὲ ἔογ (Π6 ἰαηὰ, Ὀπὲ 1 ἐουπα ποπο᾽ (ΧΧΙΙ. 
40; ]6Γ. ν. 1). 

Ι͂ῃ ομδ τεβρεςοὶ ἘΖοῖκ6] ἀρρεϑᾶσβ ἴο Ἔχοθθα ἢΪ5 ὑγθάθοθϑϑοῦβ ἴἢ 

1ηΠ6 σοπάοπγηδίίΐοῃ οὗ δὶ5 Ρ6ορΐθα : ἢ6 σϑοορη 565 η0 φορά [1π16 ἴῃ 
15τ46]}5 Ὠἰδίοσυ. Τὸ οἱάδθυ ὑγορῃοίβ ἃ βαῖὶο βυγτγοιχηᾶεαά 15Γ86}}5 
δατ]οϑὲ (το, [μουρἢ ἴτ δοοη ἰδάθαὰ δννᾶὺ : “1 ἰουημάὰ ἴσ5γ86] 1κα 
δταραβ ἴῃ (τς ν]]ἀοΓη 655 ; θυ [ΠΥ σᾶπς ἴο Βδδ]-Ῥϑοσ δηά Ἵοη- 

δοογδίθα {ποι βοῖνοβ υηἴο ἴῆ6 5ῃδηθ, δηά Ὀεσδηῖθ δου Π4Ὁ]6 

"κα ταὶ ψὩ ἢ [πο γ Ἰονοά " (Ηο5. ἰχ. 10); “1 τεγρθθει οὗ ἴῃ 66 



ΙΝΤἈΟΘυύςΤΙΟΝ. χὶν 

ἴῃς Κιπάηςδϑβ οὗ ΤΥ γουϊῃ, νῆθη ἴοι ψνοηΐοβὶ δὐζογ τα ἴῃ [6 
ΜΝ] ] ἀεΓη 655 (76 Γ. 11. 2). Απά [ϑαϊδῃ ὄδνθὴ ϑρθαῖϑβ οὗ [6γι 8] 6 πὶ 
8ἃ5 δῖ οἣς {π|6 “186 {41{π|ι] οἱγ," [ΠουρῈ ἴῃ δῖ5 ονῃ ἀδὺ 5816 
δὰ Ῥεσοῖηθ δὴ δδαγὶοῖ (ϊ. 21). [δγοσϊδὴ ἀρρεᾶσθ ἴο ἀδία [(ἢ6 
ἀδοϊεηβίοη ἰτοπὶ [Π6 βει]ϑτηθης ἰῃ (δηδδη (Ἰ]. ς--- 7, 21, οὗ, [5. ν. 
2; Μὶο. νὶ. 3), δηὰ ΕΖΕΚΙ6Ι] ἀργεθθ ἢ Πϊπὶ μαΐ δἱ [Πδΐ {1Π16 
1ἴΠ6 ΡΘΟρΙ]Ὲ 58ηὶς ἰηῖΐο ἄξεεροσ ἀερεηδγαου, ϑεϊζίηρσ [6 οσσαδίοῃ 
Ρταβδεηϊθα ὈΥ ἴμ6 ζδηδδηΐϊ βῃγηθ5 ἴοὸ δαὰ ἴο ἰμδὶγ ργονοςσδίίοῃ 
Δηα ὈΪΑΒΡΠΘΙΩΥ (χνὶ. 15 569., χχ. 28; Ὠευῖ. χὶὶ. 2). Βιΐ ἢξ ροαβ 

ἔαγίμοῦ, Ρυϑῃϊησ ἴἢ6 ρεθορὶθβ Ἰἀο]αίσιαβ Ὀδοὶς 85 δ 85 ἴῃς 

ΜΠ] άΘγηε55 (χΧχ. 24), δἀηὰ ὄν ἰηΐο δὴ δδαγι θυ τἰπη6: ““50ῃ οἵ 
ΙΏΔΠ, ἴποτα γα ἴνοὸ οπΊΘΏ...Δηαἃ (Π6Υ σοχηττἰςἀ ῃὨογεδἀοπη5 

ἴη Εργρι" (χχῖ!. 2). [Θγυδαίθτῃ οδιης οὗ ἰαϊηϊεὰ Ὀ]οοά : ἢδγ 
ἔλῖΠΕΓ ννὰβ ἴῃς Αἰηοσγιίθ, δῃηἀ ΠΟΥ τ ῖθεῦ δὴ Ηϊΐα (χνὶ. 3). 
ΤΗΣ μἰδίοτυ οὗ 5γϑεὶ ἰῇ Ερυρὶ ἰ5 ἰοϊά 50 Ὀτιεῆγ ἴῃ (6 Ρεηϊ.. 
[Πα ἢο σοτγοροτγαίίοη οὗ ἴπ6 Ῥγορῃεῖβ ἰάδα ἰβ5 οι, ΔΝ] σ᾿, 

Βονάνοσ, 845 δνουυτηρ ἴῃ [15 ἔανουγ (οη ΧχΧ. 7, 8); δηῃὰ ίογ τῃς 

ΜΝ] ΘγΏ655 ἴπ6 οἱ αϑῖ ρατὶ οὗ ἴῃς Ῥαβηῖ. βιιρροτίβ ἢἰηὶ (Εχ. ΧΧΧΙΙ.. 
ο΄. Ὀδυῖ. ἰχ. 6, δηὰ οἤξῃ). Τῇα τενοϊδίίοη οὗ Τεμονδῇ ννὰϑβ 
ποῖ ἢτϑὶ τηδὰβ ἴο ἰϑγδϑὶ ἴη Εσγυρί, σοῦ ννᾶβ ἢΪ5 “"δεγνδηῖ" 
(χχν}!. 25, χχχνὶ. 25), ἃ5 νν6}} 25 Αὐγδῆδπὶ (χχχὶ!. 24); δῃὰ 

[ἴῃς ῥγορμδῖ ϑιρροβεβ [ῃ6 5ἴδϊθ οὗ ἴῃς ρβορὶβ ἰὴ Εργρί ἴο θὲς 
ΨΘΙΥ πιο (Πεῖὶγ βίδῖθ ἰῇ ἢϊθ ον ἀδγ: ἴμοῪ Κηον [6 ῃονδῇ, 

Ὀυϊ τΠγ δὰ «ραῃαοηδά ΐηὶ ἔογ 1άοὶβ ννϊο ἢ {Πα τεδιβθα ἴἰὸ 
ἴογβακε (χχ. 5).». [{ 15 ροϑϑβίθὶα [πδὲ ἘΖοὶκι6ὶ τᾶν πάσα ἴἢ6 ραβδὶ 

Βἰϑίοτυ οὗ ἢϊ5 ρεορὶβ ἔγοῃὶ (ἢ6 ροϊηϊ οἱ νίενν οὗ ἢϊ5 ον αἰίδίη- 

τηθηΐ ἴῃ το] ρίουβ Κηονίεάρε; ἢ ΤΙΩΔΥ ταραγὰ ἴῃ6 ουβ]ρ δἱ 
(Ὡς Πρ ρΐαςαθβ, ἱμοι σὰ πλοαηΐ ΌὉΥ ἴῃ6 ΡΘΟρΙῈ ἔογ ϑβοζνίος οἵ 

]εβονδῇ, 85 ποϊῃϊησ Ὀεζζοσ (ἤδη (δηδδη ἢ ποδί 15}; δηκ 

Ἰοοκίηρ δ [με ἀδύκοῦ 5146 οὗ [6 ρβϑορ!ε᾽5 Ὠιβίοσυ δηὰ σεραγαάϊῃσ 

186 Ὡδίϊοη 85 ἃ 'ΠΟΓΔ] ΡΘΥβοηδ ΠΥ (Χχ. 30-- 44), 6 Τ]ΔΥ ποῖ 
δάνετγί ἴο τς ἢ ἴΠαϊ ἀεϑεῖναα ἴο Ὀ6 ἐχοερῖθα ἤοηὶ ἢ15 ϑνεθρίην 

οἴδῦσε οὗ δροβίδϑυ. Τὴ ἠδίυτα οὗ (ῃ6 ριορίοῖῖς ἀϊδοοιγδα 
ἢα5 αἰννὰγβ ἴο 6 ἰάκβη ἰηΐο δοοοιιηῖ. [15 ορ]οςΐ νᾶ5 ἴο 5ῆδνν 

ἴο [8οοῦ [δὶ5 ἰγαῃϑργθβϑϑίοῃβ (Μίςσ. 111. ὃ; 161. χχνὶ!]. 8). ΤὨΣ 
)ωπαρτηεηῖϊ οὗ ἴῃ6 ρῥγορῇῃοῖβ οἢ ἴῃ6 ρεορὶβ ἴῃ Ἔνοῦν θὲ νὰϑ ῃοΐ 
ἃ ςοιηράαζαίϊνε Ὀιζ δὴ δυϑοϊια οὔθ. ΤῇοΥ σοπάδιηῃ ἴἢδ ΡΕΟρὶα 



χὶν!ὶ [ΝΤΕΟΌ ΟΤΙΟΝ. 

Ὀεσᾶυβε ἴπογ [411 βῃοτὶ οὗ {πὸ ἰάθδὶ ψ βίοι ΤΠῸῪ Ἐπεπηβεῖνοβ 
Ῥεγοεῖνα ἴο Ὀ6 ἴτι6. ὙΠΘΥ 4]50 σεργεϑαηΐ [5 βου σοιηϊηρ 85 
ἃ ἀεξοϊεηβίοῃ δηῃὰ ἐογβαϊκίηρ οὗ ἃ ροϑί το ἐοσπηο νυ αδἰίαϊπεά. 
ΤῊΪΚ ἰατίεγ ραᾶγί οἵ ἴπ6 ργορμοιὶς ἡπάρπιθηξ μα5 θθθη τπουρῶϊ ὈῪ 
ΤΏΔΗΥ ἴο Ὀ6 ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὠἰδϊοτγίςδὶ : [6 1]Γ οὐνῃ ἰά6 δ] νι ἢ ΤΠΘῪ σου- 
{ταδί ἢ [ἢ6 Ῥορυϊᾶγ σεϊὶσίοι ἰ5 αἰνναγϑα ἴσα, θυϊ {πεῖν νογάϊςοϊ 
οη ἴΠ6 ρβορῖδ, 11 ἰ5. τῃουσῃϊ, νου] να Ὀδδη ἕαδίγοσ ᾿ἴ, ἰηϑιοδά 

οὗ σμαγρίηρ τπθπὶ ψ ἢ ἀδοϊεηβίοη, [ΠΥ μὰ Ὀ]απιθα τΠ6πὶ ἔοσ 

Ὀδοκινατάηεββ δηὰ δοννῃθϑββ οὗ δἰἰαϊηπηεηῖ. Τῆς νχιςἘἢ ἢ ΞΟ 

οὗ Ιβ5γϑεὶ 8 50 ρυδίν οσουρίεαὰ ΜΙ εχίθγηδὶ ὄνθηῖβ {παῖ ἰΐ 
δἤογαβ {{π||6 ἱπϑοίρῃς ἰηΐο [Π6 τοὶ σίουβ. σοπάϊτίοη οὗ [Πς ΡΘΟρ]α 

Ὀείοτε (Π6 ῥγορῃεῖὶς ἀρθ, Ὀυϊ (ἢ6 υπδηϊπΊοι5 δε! ηρ οὗ ἴδε 
ῬΙΟΡἢ Εἴ 845 ἴο ἴῃε ρδϑῖ τηιδὶ μαναὰ ἃ Ὠἰϑίοσιοδὶ στουηα. ἘΖεκΙοῚ 5 

ἡαάρτηδηΐῖ οἡ ΪΤεγυβαίθτῃ (οἢ. χνὶ.) ἤπᾶ5. ἃ ρδγα]]εὶ ἰῃ ἃ ϑἰηραϊαῦ 
Ρᾶβδβϑδαρε ἰῇ 761. χχχίϊ!. 30---35: “ΕῸΥ (ἢΪ5 ΟἿ δίῃ Ὀδεη ἴο 
ΙῺ6 ἃ ΡῬγονοσδίίοῃ οὗ τλΐηθ ΔΏΡΕΙ δηᾶ ΠΊΥ ΠΌΓΥ ἔγοπι [ἢ 6 ἀδΥ 

τδαῖ ἴπὸν Ὀθ1 [τ απο [Πϊ5 ἀδγ.᾽Ἶ 

Εὐτίμεῦ, [86 ἴνο ργορῃείβ ἃσγὲ ἰῇ ἀρτβαπιεηῖ οἡ τηυςῇ 6]56, [88 
ἀεῖδ1}5 οἵ [ῃ6 ρβορ]ε᾽5 βίῃ δπὰ {πε ἰβϑιια οὗ ἱϊ, Βοίῃῃ πᾶπιθ ἴῃ 6 
οὨϊοῖ οἷῃ οὗ [586] ““ψνῃμογθάοπι," 5 δὰ Ὀδθῆ σοπηπιοῦ 51η06 
Ηοβθϑα, ᾿πουρῇ [ςαϊδῇ υ565 ἴ[Π6 τροίδρθοσ ΟὨἹῪ Οπσα (Ἰ. 21); δηά 

[ες ἤρσιιγεβ Ὁγ νος ΕΖΕΚΙ6Ι ἀθβοσῖθαβ ἰἴ, γθαϊϑιῖὶς δηὰ τερυ]ϑῖνα 

ΘΠηΟῸΡὮ Ὠουσἢ (ΠΟῪ Ὀ6, ἰῃ ποῖῃίηρ ἐχοθαα ἴμοθα υδοὰ ὈΥ 
7ογαιιϊδῃ (χνί. 25, 34, χχίϊ. 8, 17, 20, 40; 6ζ. ἱϊ. 23, 24, 11}. 2, 
ν. 7, 8, ΧΙ. 272). Αρατγί ἔτοιῃ ἄρατε, [ἢ15 ν ῃογδάοῃμι οὐ ᾿π 646] 

ἴο [6 μονδῃ, ἱποῖϊυ 65 ἴνοὸ τπίηρβ, ἰάο]αῖτΥν δηὰ 4] δῆςε5 ψἱτἢ 

ἰογεῖρῃ βἴδίϊεβ, ἴ[ῃοϑα “]ονοῦβ᾽" οἡ ψῇοιῃ [5γ86] δηὰ Τυἀδἢῃ ἀοίεάα 
(ΧΧῖ, ς, 16; Τογ. ἵν. 30) Τῆε ἸἀοἸ]δίγΥ ννὰ5 ῬΑΓΟΥ ΓΕΔ], ἃ ννοῦ- 

βῃὶρ οὗ “οἴδοῦ ροάϑβ᾽ (76ζ. χνὶ. 11), [8 Β48]5 οὖ 5δμδπιδ (Χχὶ. 13} 
(ηὴ6 Ποβὲ οὗ μδάνϑη (]6ῃ. χίχ 13; ΕΖ. νἱ}]. 16), ἀηά ἴδε φιξδεὴ οὗ 
Βδάνϑη (76Γ. νἱϊ. 18, χ]ῖν. 17 σέφ. οἷ. ΕΖ. νὶϊ]. 14). [{ 15 ηοΐ σεοτίδη 
ἴο ναὶ ἀδιτ165 ἴῃ 6 5114]} 5ῃτι 65 ψεσα εγεοῖϊεα ψῃοἢ ψογα ἴο Ὀ6 

ἰουηὰ ἴῃ ΘνΟΓΥ βίγεει δηά δἵ ἴπε ἢθδά οὗ ὄνου ΨΥ (Χχνὶ. 24, 25). 
761. χὶ. 13 Δρρθᾶσβ ἴο 081} [θὰ 4]18415 ἴο ἴπῃ6 5ῃδπιθ οὔ Βδδὶ, 
τὨουρἢ ἰὸ πυρῆς θὲ ἰπίειτεά ἴτοπὶ ΕΖ. χνὶ. 23 ἴῃδί [ΠΟῪ ΨΕΓα 

ἀεαϊςοαϊοά ἴο ἀοἰτῖ65 ποῖ ηδίϊνε ἴο (δῆδδη. Β6βϑι 65 [Π15, πονγανου, 

ὈοΓὮ Ρτοροῖβ βεϊσηλδίίβα ἡ [Π6 5απι6 οὐΐου5 ἡδῖὴς [86 οἷς 
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βούνίοθ δῖ [Π6 τυταῖ δ᾽ἴασϑ, οἡ {{|ὸ ὨΙρἢ ἢ11Π15 δηα υηᾶοῦ ἴΠ6 ἐνοσ- 
ρσύδθῃ ἴγεθϑ, νὰ 115 Δοσθβϑοῦθβ οὗ ἱπιαροϑ, ϑ0- 0 1Π14Γ5 δηά 
ϑῆοσαϑ (νὶ. 6; Τ6γ. 11. 20, 111.2, 6). [{ 5 ποῖ ἴῃ6 τηδτα Ἰοσδ 165 
ΠΟΥ ἴἢ6 ηυπῦογ οὗ [6 αἰΐατβ [δὶ ἀγοιι565 [61 ἀνογϑίοη; ἴἴ 15 

[ὴ6 παΐατα οὗ [6 ψογϑῃϊρ δηά [15 δν}} πηθηλογίθ5 (Η05. ἱν. 13,14; 

Ατὰ. ἰ:. 7), ἔογ ΕΖεϊκιθὶ γεραγάὰβ ἴῃ6 συγαὶ βῃσίηεβ 5 ἃ βυγνίνδὶ οὗ 

(δηδδη 5 ραρσδηΐϑηὶ (ΧΧ, 27, 28). ὙΤΠΣ ᾿ἰπηᾶραβ5 οὐ Ὀ]οΟϊ- σοάϑ 
(ν]. 4) Ξἰαμάϊηρ ἴῃ [Π 656 βῃτ 65 οΓῈ ὈΧΟΌΔΟΪ ἰῇ ΠΊΔΩΥ ἰῃηδίδηςθϑβ 

ἤρυτοβ οὗ Τ᾿ ἐμονδῇ, ἔοσ δίηςε ἴῃς νοτγάϊοὶς οὗ Ηοβϑα οὐ ἴῃς οδ]ἔ- 

ἰγηᾶρα (ν11}}. 6), “Α ψογκιηδῃ πδάβ ἰϊ, ᾿ξ 15 πὸ σοά;," {||6 1 δὴγ 
ἀἰδι᾿ στο ννὰ5 ἀγαννῃ Ὀδίννθθη βυςῇ ἱπιαροβ δηὰ οἴἤεγϑ (15. ἰϊ. 8, 
ΧΥΊΙ. 8, ΧΧχχ. 22). Βοίῃ ρῥγορῃεῖβ πδῃηβ [656 οὈ]θοῖβ οὗ ψουϑῃὶρ 
“ ΔΟοΠΙ δι] οη 5, δηά σοργεβεηΐῖ [ἢ 6πὶ 8ἃ5 Ὀοΐηρ ρ]αςθα ἰὴ τῆς 
ἢου56 οὗ ἴῃς [,οτὰ ἴο ἀ6Η]6 ἰξ (767. ν!]. 30, χίχ. 4; ΕΖ. νἱϊ!. 3.54.) 

Δηα 845 ροϊ]υϊίηρσ 16 ἰδηὰ (76γ. χνὶ. 18). ϑίηοβ Ηοϑβϑᾶ ἐογείρσῃ 

Δ]Π]|Δης65 δὰ Ὀδδη βἰϊριηδιϊσεα 85 “ διγίηρ Ἰονογβ (ν}}}. 9, 10), 
Δηά Ῥοίῇ τμς ἰαῖεσ ρτορῃεῖβ δάορι [Π6 ρῃγαβθοϊορυ (χνῖ. 37, ΧΧΗΠ. 

9, 22; 61. ΧΧΧ. 14; οὗ, [41. 1. 19) Ετοπὶ [Π6 ΘΑ] δϑῖ {ἰπ265 [ἢ 6 

Ῥτορἢοἴβ γοραγά 656 δ]]}]}Δῆσ 65 ἃ5 ἀπο ἰο ἃ ἔαϊβδε σοηςθρίίϊοη οὗ 

(ἢ6 παίυγα οὗ ἴα Κιηράοιῃ οὗ ἴμ6 [οτά, δηὰ δ5 δνϊάδηςς οὗ 

Πκϑίσυσιὶ ἰῃ ᾿οῃονδῇ (15. νἱϊ. 9, χ. 20, 21, χχχ. 15, χχχὶ. 1); δηά, 

ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ, [ΠΟΥ οσα ορροβεά ἴο [ἤδη ἔογ δῃοίῃοσ γθαϑοῃ, ὃ6- 

σϑυ56 ἴα οσυϑῖοπη5 δηὰ ἰάἀοϊαίτίες οὗ [6 Ἰογεῖσῃ παίίοῃϑβ ἔο!] ον 

ἰῃ [Ποὲγ ἐγαΐη ([5. 1]. 6, οἷ, οὔ χν!. 23 569.; ἰηϊτ|41 ποῖα ἴο χχιϊὶ.» 
δηά βη48] ῃοῖα ἴο χν!.). 

ἴῃ οἴμοῦ ἀθῖδι]5 [6 ἴννο ργορῇῃεοῖβ ἀσα ἰῃ αυγήοην : [Π6Ὺ ὈοΙἢ 

τεργοραῖα ἴῃς ““ Ὀ]οοάϑῃςα " οὗ ψὨΟ ἢ [αγυ βάθη 15 σα γ. ΤὨΪϊ5 
“ Ὀ]οο " νᾶβ5 ρδυύιγ ᾿πά!]οῖα] πλυγάθγβ (1χ. 9, χχὶϊ. 6 ; 76ζ. νι]. 6, 

ΧΧΙΙ. 3}, ΡΑΥΓΥ ἴΠδῖ 5ῃθδα ἴῃ ραγίίζαη σοηῆϊςοί5. ν τὴ τΏς οἰ 
(χὶ. 72), Ὀυϊ ἐβρθοῖδιν τ[ἢς ΠΟ ]ἃ τηυγάοσ οὗ ἰαῖοσ ἀδγϑ (χνὶ. 20, 36, 
Χχ. 26; 67. νἱ!. 31, χχχὶ 35, οὗ, ποῖδθϑβ οἢ χνὶ. 20, χχ. 25). 6γὰ- 
58 161 15 “τῆς Ὀ]οοὰγ ςοἰϊγ ̓  (χχίν. 6, χχὶϊ. 3, 4, ὅζ6.); 5η6 Πδ45 56ῖ 

Πεῦ Ὀ]οοά προῇ ἃ τοοῖκ δηά ἴἴ οὔῖθ5 ἔοῦ νεηρϑδηςα (χχίν. 7; [οὉ 
χνὶ. 18). Βυῖ ὈΟΙΠ Ργορεῖβ δηῖοσ ἰηἴο στεδίεσ ἀδί81}5 γεσαγάϊησς 

[6 55 οὗ ἴῆ6 Ρθόρὶς [μὴ δύ] εῦ ργορῃεῖβ νεῦσε ψοηΐ ἴο 60, 

(πουρὰ [Θγεπλδἢ δά μεγοβ τόσα ἴο ἴΠ6 δηςίθηϊ οὐδίοπι οὗ ἀδηοιπο- 
ἱῃρ οἷν! ψτοηρϑ (νὶ!. 9 σέφ.,) χχὶϊ. 1.--. 5),  Ὡ116 ΕΖο κίεϊ ἀδβϑοεπαϑ 



-. 

ΧΙΝΙ ΙΝΤΚΟΌΌΦΤΙΟΝ. 

Ιονοῦ δη ὄβχροβϑθβ ἴπ6 βοὺὶδὶ δου Δί οἢ5 οὗ ἢϊ5 ἄδγ (εἶ. χν!]]., 
ΧΧΙΪ., ΧΧΙΙ].., οἷ, [6 1. Χ. 2--9). [ἢ [Π656 ἀδβογριοηϑ (6. σ. ΧΧΙΪ. 1-ο 3) 
ἢδ 58ενν5 δίβη! [165 ψὶ ἢ 5οπὶα ρδτγῖβ οὗ ἴ(Π6 ἂν, ραγίισι Αγ} τἴΠ6 
5114]1] σοάδ, [,δν. Χν!].--χχν],, δηά γανθα]5 ἢον ἀξερὶν ἴῃς ἰαἰηΐϊ οὗ 
Οδηδδη  ϑη ᾿τρυτγγ δὰ Ἰηΐεοιεα [ἢ ποτά] ᾿{6 οὗ 15γδ6], που ἢ 
1 ΤΔΥ ποῖ Ὀ6 ΘΑ5} ἴ0 540 ΨῬὭΏΘΙΠΕΣ νν μαΐ ἢς ἀθβοσῖθε5 Ὀ6 ἃ τεσθηΐ 
ουϊογραῖ οὗ ἱπιτλογδ! ν ἀϊι ἴο [Π6 ἀξοαγίηρ νἱρουγ οὗ (ἢ ηαιϊοηδὶ 

᾿Ιδ δηὰ ἴῃς πλογαὶ ρϑγαϊγϑὶ5 γα ρὶ αἶἰγ δἀνδηςίηρ ἴο 1ἴ5 Ὠδαγί, οὕ 

νον ἴῃς σοηδοίδηςς οὗ ἴῃς τδδομογβ οὗ ᾿5γδοὶ ννὰβ ΟἿΪΥ ἢονν 

ΔΥΔΙΚοηηρ ἴο ἴΠ6 ΘΠΟΥΥ οὗ νὶςο5 (δ δὰ ἰοὴῃσ Ὀεδη Ρῥτα- 

νδ]θηϊ.-- Οἡ ἴῃ6 Ργορμεῖβ πλοῦαὶ ἰά68] σοτηραγοά ψ ἢ οἴδοῖϑ οἷ, 
ου χν]ὶ[. 9. 

ΤΙΣ 5[η οὗ [ϑγδεὶ 15 υηΐϊνεγϑαὶ, Ἰη θοὴν 411 ο͵α5565, [88 τογαὶ 

Ὠοιι56, [ἢ6 ῥγδϑίβ, ([ἢ6 ρσορῃεῖβ δηὰ ἴΠ6 ρεορὶδ οἵ ἰἢς ἰδηα (ΧΧΙΪ. 

23-31).. ΤὨΘ (της ἴον ᾿πϊεγοεϑϑίοη ἢδ5 ροῃρ Ὀγ; (86 ϑσνοσγὰ οὗ 

[86 Τιογὰ ἰ5 ψῃροιῖοα ἴογ ἰῃ6 5ἰδυρῆϊεσ (χχὶ.); [Θγυβαίθηι, [ἢ 6 

γυῖα οα]άτοῃ, ηλυδϑῖ Ὀ6 56ῖ ὑρο (ἢς ἤγα ἰῃδῖ ἰἴ5 σοῃϊθηῖβ πᾶν 

Ὀε 5εδίῃεα, δηὰ τῃδΐ 115 ὈΓα55 ΠΊΔΥ σὶονν δηὰ ἰἴ5 γυδί Ὀ6 πιοϊΐβη 

ναῦν (χχῖν.). Δ Ώεη [Ὠς σαϊδϑίγορῃςα σαηης, νετγίηρ τῃ6 ργορ μοι 
ΔΗ ΟΙραίοη5, δἰ το ψὰ5 ορεπεά. Τὴδ Ῥθορὶα ρεγοεϊνεα 
[δαῖ τῆς νῖεινν ἰαἴκεη οὗ (πεῖν Ὠἰβίουυ Ὁ. τμεὶσγ ρσορδεῖο [Θδοῇογβ, 
ἔτοιη Ατὴοβ ἀονηνναγάβ, ννὰ5 υ5ῖ, δηὰ {δὶ (ΠΕῈΥ ψ γα τὰς ἰη- 

[εΥργείουβ οὗ ἴῃ6 ῃλὶπα οὗ (μεῖς αοα, ὅ0 [δε οἱά οἵα νν85 ἍοἹοβεά. 
ΤἼΘ ρῥτορμεῖ μδὰ πον ἴο ἱπδυριγαῖα ἴΠ 6 ἢδνν. 

{1κῸ 411 οἴου ρσορμεῖβ Εζεζίεὶ, [που ρ ἢ 6 5665 ἴῆ6 ἀδϑίγαυςςοη 
οὗ τε βἰαϊε ἴο Ὀ6 πδοθϑϑάσυ, Ὀδ]ϊανθϑ ἴῃ [5 γεϑιτυτοη. Απά 1}15 

ταϑιτυτοη Μ}}] Ὀ6 ἴπ6 οροτγδίϊοη οὗ ̓ εῆονδῃ. Α σομπῃρὶεῖα βεοίίοῃ 

οὗ ἰδ Ργόρἤαςῖδ5 (Χχχὶὶ!. -οχχχν.) 15 ἀδνοϊοά ἴο [ἢ ϊ5 διΐαγα, ἴῃ 
Ποῖ 411 115 ἀδία}}5 ἀγὲ δεῖ ἐοσίῃ ; Ὀυϊ ὄνθὴ ἴῃ [Π6 δασ] θοῦ ραγὶ 

οὗ ἰ5 ΒοοΪκ ᾿ΠΔΩΥ δἰ] ϑοπμθ ἴο ἰξ οσσισ. Α,5 δαῦγ 85 Ἂἢ. χὶ, ἴΠ6 
Ἔχ ]ο5 ἀσα ςοηβοϊδὰ νι [86 ῥγοιηϊδε : ΚΙ ν1}} ρσδῖῃοσ γοῦ ἰγτοτη 

[6 ΡΘΟΡΙ65 δηὰ γίνε γου (6 ἰαπὰ οὗ ἴϑδεὶ. Απά 1ἵ ν1}} ρυΐῖ 
ἃ αν βδρίϊ νη γου, δηὰ 1 νν}}}] 6 γουγ ἀοἄ᾽ (χ!. 17---20). 
Απὰ ἴῃ χνὶ. όο ἃ μὲν δηὰ βνεγ δαβιρ σονεηδηΐ 15 Ὀσοιηϊδεα ἴὸ 

Τ7εγυβδ] θη, υπάθυ Ὠ]Οἢ 58}.6 5841} ἤοΐ οὔἱγ Ὀ6 γεϑῖογθα ἢθΎϑε], 

Ῥυϊ τοσεῖνα ΠοΓ ϑἰϑίουβ ϑαιηδτὶα δῃηὰ ϑοάοῃλ ἴῸΣ ἀδιρῃίθι5. 
4.58 ἴῃ οἵἴμεσ ρσορῇῃθίβ ἴπ6868 ὑγορβεςὶββ οὗ γεϑιτυτἱοη ἀϑϑιπγε 8 
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Μεϑϑίδηϊς ἔοστῃ, ἃ αηΐνογϑαὶ ἰἰησάοτῃ θείην Ρσχοπιῖβαα ἴο ἴΠ 6 ἢοιι58 
οἵ Πανίά: “1 ν]]}} τας οἵ τῆς ἸΟΙῪ ἴορ οἵ (ῃς σεάατγ.. ἴῃ τ 6 ταοαη- 
ἰΔἰη οὗ τπΠ6 Βεῖρῃξ οὗ 5γδεὶ Ψ}}} 1 ρ]δηῖ ἴἴ; δηά ὑηάοσ 1ἴ 5}8]} 

ἄννε6}}] 411 ἔον] οὗ ὄνεῖυ νἱηρ" (χν!!. 22---24). [π᾿ χχί. 27 ἴῃ8 
Μεβϑίδῃ 15 δἰ υἀθά τὸ ἰῃ τῃ6 νογὰς “1111 ἢ6 σοηθ Ψψῇοβα τίσδῖ 

ἴς 15.) (([δΖτΖ τεΐ. ἰῇ χχῖχ. 21 ἰβ ποῦ σϑησγαὶ, ἴο (6 Γαϑιογαι! οἢ 

οὗ ϑ5γ86]}). Τῇ ραβϑαρεβ χχχὶν, 23 96.) ἈΠ χχχν. 24 56. 
ΔΙ6 ὄν τοσα ΘΧρ]οῖϊῖ, [Ιἢ τὰς τεϑυτυτοη ἴΠ6 το Κιησάοπηβ 

58}4}} Ὀ6 ταιϊεα, ἢ οὔθ ϑῃαρῃοσα ονεῦ [6 ἵἴννο Ρθορΐθϑ5, 

ἄνθη ἴῃς [οτγα᾽ἶβ βοσνδηῖ ᾿ανια (Απι. ἰχ. 11; Ηοϑβ. ἰ1]. 5; [6 Γ᾿ 
ΧΧΧΙΙ, 15), αν 584}} Ὀ6 {ΠΕΙΓ ῥγίησα ἔοσ ἐνεὲσ (χχχνὶϊ. 24, 25 ; 
15. ἴχ. 7»,Ο, ἴῃ ἴμ656 ραϑβαᾶσοβ “Ῥυϊποθ᾽ δηὰ “ίηρ᾽ δὲ υϑεὰ 
νυ ῃουΐὶ ἀϊδιϊηοιίοη, δηὰ 45 ἰῃς Μεϑββίδηιϊς Κίηρ 15 οδι]εὰ “αν! 

ἰϊ 5. ΡΓΟΌΔΟΌΪΕ (16 γ. χχὶ!. 5--8) (μα ἴΠεγς 15. δ᾽ υϑίοη ἴο [6 
᾿ανίαϊο ἤουδε, ᾿πΠοι σὴ “ανια" τηϊρῃϊ τηδαῃ οἠς ἰῃ [86 5ρ: ξ 
δηά ροόονεσ οὗ Πανιὰ (οἴ. οἡ χχχὶν. 23, ΧΧχν!. 25). [ἢ 41] [658 
Ρϑϑϑαρεβ ΕΖ6 Κιε]5 τερσγοϑθηίδίοῃϑ ΓΟ αυϊῖ6 ράγΑ}16] ἴο ἴῃο56 οὗ 

ΟἴΒΟΓ Ριορῃοίβ. [Ι͂ἢ οἷ. χὶ. σέφ. ἴῃ6 “ργίῃησθ᾽ 5θεπ)5 ἴο ὈΪ]ΑΥ ἃ 
ΤΏΟΓΟ βυθογαϊηδία γόζδ, ᾿που ἢ ἴογα ἢϊ5 ἐπηοτοὴ 5 ἰη [Π6 ννοῦ- 

581} οὗ [Π6 τοϑίογεα σοπλπη ΠΥ Α΄ ΘΡΘΟΙΔΙΪΥ ταίεγγεὰ το, (ᾺὨ. 

ΧΧΧΙΪΙ.--χχχυῖ. ἀσβοσῦα [6 τεσοπβίκυϊοη οὐ ἴ86 Κιηράοπι ΟἹ 
41} 115 5465 : [86 ουἱπλιηδίίοη οὗ ἴΠ6 ΠΟ ΔΥΟΠΥ ἴῃ ἴῃ6 Μεβϑιδ 
(χχχῖν.); (88 τεσονεῖυ οὗ ἴμε Ἰαμὰ δηὰ 15 ἰγαηϑῆριυγαιίίοη (ΧΧχν., 

χχχνὶ.); (6 ταρεηθγαίίοῃ οὗ ἴῃ6 ρεορὶβ, νἱτ τῃ6 σεάἀοιηρίϊνα 
ῬΓΪΏςΙΡ165 ΨὨΙσἢ ἰἴ {Ππόοιγαῖαθθ, συ ἢ 85 νν}]} ἰδαν δἴδγηδὶ ἰπὶ- 
ῬΓοϑϑίοηβ οὐ ἴῃ6 Ῥεορὶθ5 πηϊηὰ (χχχνὶ.); δπὰ [ἢ6 τϑ- υνακϑηϊησ 

οἵ ἴῃς ἀεδὰ ῃφίϊοη ᾿ηἴο 6 δηὰ [ἢ6 υπίοη οὗ 811 (ῃ6 ἀϊπ)οϊηϊεα 

ΤΟΊ 6Γ5 οὗ [6 πού δηᾶ οὗ [ἢ βουΐῃ ἰηϊο οηδ ᾿ἰνίησ συ ]6οῖ 

δρδὶῃ, ἃ5 566ὴ 10 [6 ρυδηάΐοϑβα ν᾽ βϑίοῃ οὗ ἴῃ6 ἀὔσὺ Ὀοηδ5 (χχχν}!.). 
ΤῊς σοηαϊκίοηβ. Οἡ τη8Π}5 ρατί οὗ δηϊογίηρ [Π15 πεν Κη ἀοπὴ 

ἌΡΡΘΑΥ ἰο Ὀ6 5βίδίβα ἰῇ δυο ραβϑαραβ 85 χνὶὶ. δηὰ χχχῆ. ΤΠ 

οὈ͵εςὶ οὗ ἴῃ6 ργορβεῖ ἤθῦβ 15 ϑοδίἼεὶυ ἴο νἱηάϊοαῖες τῃ6 5ἰγίοϊ 
τοι θαῖνα Πρηϊθουϑη655 οὗ (οά οΥἩ ἴο 5ῃενν πον τὨϊ5 στρ ίθοιυϑ- 
Ὧ655 Ορογδίαβ δ 4}} {πὲ5. ΤῊΘ ρδϑϑᾶρεϑδ σείεσ τἤοσο ἴο [6 
[αΐαγε ἴΠΔη ἴο ἴΠ6 ρῥγεϑϑθηῖ, πΊοσα ἴο ἢον ἀΑοὰά 5 δρουΐ ἴο ἀραὶ 

ΜΠ τηξὴ [ἤδη ἴο ονν ἢ6 ἢδ5 ἀδαὶϊὲ ψ ἢ τΠ6πὶ; δηᾶ ἰῃοσο ἰ5 

8ἃ οογῖδίη 1464] αἰοηθης ἰῃ τὴ6 ἀσ]ϊηοαϊζοη, 85 ἴΠ6γ6 ἰ8 ἰπ αἱ] 



] ΙΝΤΚΟΘΌΣςΤΙΟΝ. 
--- 

Ρτορδεῖϊς τγείεγεμοθβ ἴο ἴπε σομηϊηρ ἰηρσάοπι οὗ ἴῃς Τογά. Οἱ 
σουγϑα ἴῆ6 ρεηοίαὶ ρῥσίηοϊρὶα 15 ϑδοπηειϊηθϑ δἰδϊοα (ῃδὶ τῆς 
τσπμίδουβ Μ|]1 Ὀ6 βραγθάὰ δηὰ [6 ψιοϊθα ρου (ἰχ.), [Βουρἢ 
ἴῃ οἴμογ ρίδοθς ἴῃ ἡπαρτηθπίὶ 15 τεργαϑεηϊθὰ ἃ5 βνθερίηρ ΑΨΑΥ 
41} μα ἰβογί πλ ηδίεϊγ (Χχ. 45 54Φ.}} δῃὰ οἢ. χὶν. 12 σέφ. ἀδρεηὰβ 
ΟἹ 767. χν. 1 56.) ἀπά 15 τηδδηΐ ἴο βῆθενν παῖ ἴπῈ νιοκεοά ψ} 
ὯΟ ἰοησοῦ Ὀ6 ϑραῖβα ἴογ ἴπ6 ϑᾶκῈ οὗ ἴῃς τὶρῃίδοιβ5 γαῖμεσ [ἤδη 

ἴο Θχαιρ  ἶν [ἢ ς 5ιγῖοῖ ται υνα τἰσῃϊθουβηεθβ οἱ (οά, 
Τδαῖ [Π6 γεΐθσεησε η [656 σδδρίοιβ 15 ἴο ἴῃς ἔπαγε, ἃ αΐϊυγα 

βοηθννῃαῖ ἱπαεβηϊϊς δηὰ 1464], 15 Ῥσγόοῦδῦϊας Ὀοΐὰ τοι τῃς 
Ρδγ4116] ραβϑϑᾶρα ἴῃ Θγαπλίδῃ δηὰ ἔσγομι [86 ρτορῃεῖβ ονῃ ἰδη- 
συᾶρσε. [Ιἰ ἰ5 ἰὴ τῃ6 1464] {{π|Ὲδ5 οὗ [β5δ6] γεϑίογεά (πᾶαὶ {πὰ 
Ῥγόνερ, “ΤΒΕ [Δ[Π6γ5 δῖα 5οῦ ρσᾶρεβ δηὰ ἴΠε6 ἢ ἀγθηβ ἴθεῖῃ 

ΔΙΘ 5εῖ οὔ εὐρϑ,» 5}8}} ποὺ τὭοσγε ἤᾶνα συσγεηου ([6Γ. χχχὶ. 27 
549.}; δῃᾳᾷ ἘζΖεκιο}5 Ἰδηριαρα 15 5: ΠΉ1]Γ, κΑ5. 1 ᾿ἷνε, βδὶι ἢ τῃ8 

Ι,οτά, 1ἴ 584]] πο Ἰοησεσ Ὀ6 ρεγη 64 ἴο γου ἴο 156 [ἢ]5 Ργονο σὺ 

ἴῃ 15:46]" (χνὶ1]. 3). Τῆα ῥσγοόρδοῖ βἰαηᾶβ Ὀοίογα ἃ ἤδνν ἄρο, δηά 
ἰϊ. 15 1ἴ5 ῥγϊηςοΙρία5 ἴπαΐ Ὧ6 τονθαὶβ. Ηἰἷἴβ5 ρυγροβα 15 ργδοῖίοδὶ, 

ἴο τηεεῖ ἴ86 σοηῃαϊτίοη5 οὗ ἴῃ6 Ρϑορ ]θ᾽5 πιϊηά, δῃηὰ ἴο διναίκθη 

ἰδ ἴο ἃ πεν ΠΊΟΓΑΪ ΔΟΓνγ, ἰῃ ργεραγδαίΐοῃ ἔοσ ἴπ6 οἰἤίηρ 

δηά οτἰϑὶς [ἢδὶ 5Π.4}} ΓῪ δνεῖγ ἱπάϊν!ϊἀυ4] ταϊηά (χχχὶϊὶ. 1---6). 
Ηἰ5. ῥυηςρ] 65 θυΐ ἔοστη ἴῃς Ὀδοκρτουημὰ ἴο ἢϊ5 Ἔχῃοσγίφιίίοῃ ἴο 
τερεηΐδηῃσθ. Ηβδ αἰΐδοῃθϑ [6 πὶ ἴο ἴννο Ὄχργεϑϑίοῃβ ΨΏΙΟΝ ἢ6 
δά εασγὰ τοι ἴπ6 τηοι}5 οἱὐὁ (ἢ6 Ῥβορὶθ: “ΤΠ ἐδίῃοις δῖα 
ΒΟΌΓ Ρτᾶρ65 δηά [Π6 σὨἰ]ἀγθη5 ἰεετ ἢ ἀγα δεῖ οἡ δἀρϑ᾽ (χνὶ. 2), 
δηὰ, “Ουτγ ἰπίαυ 65 θ6 ὉΡΟΩ τ.5 δηά νὰ ρίπε ἄνδὺ ἱῃ {Π6Π}, 

ἢον [Π6ἢ 5ἢ.4}} ννα ᾿ἵνε ὃ" (χχχ!. το). Τὸ [δε οὔθ, ψῃϊςἢ τηθδῃβ 
(δαῖ πιθὴ ἃγα ᾿ΠΕΧΟΥΆΌΙΥ ἰηνοϊνεα ἴῃ τῆς 55 οὗ {Πεῖσγ ρθορὶθ 
ΟΥ ἰογείδίμοσθ, 6 Ὅρροβϑθβ ἴῃ6 ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ ταὶ ὄνον ἰηάἰνί 4] 

ταϊηἃ οἰδηᾶς ἰῇ ἱπιιηεαϊαϊα σοϊδτίοη τὸ (οά, δῃηὰ πος 58}8]]} 
ΡΟΥΘ ἢ ἔοσ ἴῃς 55 οἵ δηοΐπμοι, [6 500] ἴῃ ϑἰπηθ τ 584]} ἀϊθα; 
δηά ἴο ἴ[ῃ6 οἴποσ, νηὶ τηθδ5 ἴῃδὶ ἴῃς εν] ραϑδὶ οὗ [6 15 
ἱγγαπχοάϊ]6, 6 ορροβϑθβ 86 ρυης!ρ]6 [ηαξ (οά Π85 ἢ0 Ρ]οασαΓγα 
πη (ῃ6 ἀξαῖῃ οὗ τῃ6 βἰπησσ, [γα 15 ρδοα ἔογ τϑρεηίΐδησθ ΤΠ 
1Ιαϑὲ ῥγίποϊρ]ε 15 ἀδνεϊορεά νὰ ἃ οογίαϊη ἰῃθογείςαὶ σοηλ- 
Ῥἰοΐθηθβϑϑ, ΨὨΪΟ. πλθδἢ 5 ὯῸ τΟΓ6, μονανογ, ἤδη ἴμδΐ τη Πα5 
τοογαὶ ἐτοοάοηι ἴο ἀο ρσοοά οὗὐ δνὶ, ἴμαὶ ἢ6Ὲ ψῃο ἴ5 σσῃίθουβ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΙΙ 

ΙἸΏΔΥ ὈδΟοΟΠῚΘ ἃ 5ϊΠη6Γ, δηά [πὶ [6 βίπηθῦ τῇδὺ ἴυσῃ τοι ἢ 5 
ἜΝ], αηὰ τ[πδξ πχεη ψΨ}}}} 6 ᾿υάσεά ποῖ δοσογάϊηρ ἴο μαι ψ ΟΝ 

1ὩΥ Ὦανε Ὀδοη Ῥυΐ δοσοτάϊησ ἴο (πᾶὶ ψῃϊοἢ [ΠΟΥ ἃῖο. ΤῇΘ 
ΓΕΔΪ Ρροϊηῖ ὕὑροη ΨψὨϊσοἢ [ῃ6 ρτορῇοῖβ πη 15 ορογαίϊηρ 15 (ἢ8 
βρί γίϊυδὶ] σα αϊϊοη οὗ ἴμ6 ἰηάινίάιδὶ πλϊηὰ ἴο αἀοά; δυῖ Ιἰκε 
οΟἴμοσϑ 6 ΠΊΔΥ ποῖ ὃς 40]6 ἴο ἰζδαρ [15 αἰδτίπος ἔτοπὶ ἴἢ6 εχ- 
ἴογηδὶ σοπάϊτίοη οὗ ἴπ6 ρείβδοῃ, ΟΥ̓ 8ἂ5 δε (4115 ἰξ “116 οὗ 
“ἀραῖ.᾽" Αἴ [Π6 5δῖὴδ τπη6 ἴῃς ἔιίυγα δηά 1464] τα ἴο νη ἢ 
ἢδ Δρρ]165 δὶβ Ὀγησρ] 65 δχοηθγαῖθα αἰπὴ ἔσο [6 σθαγρε οὗ 
ἰοδομῃίηρ ἃ ἀοοίγης ἔα]δα ἴο δνεγάδυ Ὄχρεγίθηςσα (οΐ. ποῖθβ οἡ 
ΧΙ. δηά χχχῆὶ!.). 

ΤῊϊβ ομλδηοσιραίίοη οὗ ἴῃς ἱπάϊνίἀ4] 5ου], ννῃθῖθου ἴσοι ἃ 
ἄοοχῃ ἱῃῃμογιῖθα ἔγοιῃ ἃ ἔοσιηοσ σεηδγδίίοη οσ ἔσο ομδ δηϊα]οὰ 
οὐ ἰξ ὈΥῪ 115 οὐνῃ δν]} ραϑβῖ, γγὰβ ρεσῇδρϑβ ἴῃς στοαίδδίὶ σοηίγ υζίοη 

τηδάα ὉΥ ΕΖΕΚΙ6] ἴο ἴῃς γτεϊσίου5 116 δηὰ τπουρῆϊς οἵ δἰ5 {ἰπ1|6. 

Ης ΡΓΟΡΔΌΪΥ τεδορμῃθα ἢϊ5 ᾿παϊνι τι] 151 ΌΥ τεβεοϊίοη οἡ βύυςῇ 

δνθηΐβ δ5 ἴῃ6 ἀονῃ4}} οἵ [ἢ 5ἴαίβ, Ἰθανίπρ πον ἢῸ ρῥἷδςς ἔογ 
τα] σίοη ἐχοερί ἴῃ ἴῃς ἱπαάϊντάυα)] πλϊηα, δηὰ οὐ [6 5ϑῃιἰπλθης5 
ΜὨΙΟΩ ἢ6 Ὠεαγὰ ὄὌχργοϑϑεά ΌΥ πῆρ διοιηὰ ἢΐπ. Ηἰξ οοῃ- 

[ΘΠΊΡΟΓΤΑΙῪ Θγοι ἢ τεδορθα (ἢ 5δπὶ6 {τὰ ἔγοπι δηοῖθοῦ 
ἀϊγαςτίοη, ἔσοη ἢἷἰβδ ονῃ δχρεσίθηςς οὗ (6 ἡημεσαγαάμοες οἵ τῆς 

τοϊδιίοη οὗ ἀοὰ ἴο δηῆ. Τὴθ νοῦν πδίισε οἵ [8 σοϊιὶοῃ 

τεαιυϊγεά (πὶ [86 τα] σίοιθ βυρ)]εοῖ βῃβουα 6 [86 ἱπάϊνια 4] 
τηϊηά. 

Υεῖ, 45 ἴῃ [6 ο456 οὗ οἵεσ ργορῇἢεῖδβ, ΕἸ Ζα κι 6] 0 βοοῃθῦ βδἰδίθϑ 
[ἢ6 σοπαϊτοηβ οἡ πιδη᾽5 ρατὶ οὗ δηζοσίηρσ [ἢ πεν Κίηρσάοτῃ [ΠΔῃ 

δα 566Π15 [Ο ἀδϑοῦῖ ἤθη. 76γοπ δῇ, δῇοσ ἀσηηδηάίηρ οὗ (86 
ῬΘΟΡΪΒ ἃ σδάϊςδὶ τεξοσγγηδζίίοη (ν. 3), ρᾶιι565 ἴὸ δδὲκ ῃἰτη561{, δ 

[86 Ετλιορίδῃ οἤδησα ΠῚ5 δκίη ἢ δηά ἢϊ5 ἢορβ δἱ ἰδϑὶ ἰ5 ἴῃ ἃ 
ἀϊνίης ορογδίίοη : “1 νν}]}} ντῖϊα τὰν ἰᾶανγ ἴῃ (Π6ὶγ Ἀδαγίβ.. δηά 

(Πεῖγ δίῃ 1111 γα] ΘΠ ΘΓ ὯΟ τηοτα ᾽" (χχχὶ. 31-24). Τῆα {τΓδηϑ91]- 
ἴίοη 1η ἘΖΕΪΚ16] ἔγοπιὶ οἰ. χχχῆ!. ἴο οἢ. χχχν! ἰ5 β' πλ 11 τ. [ἰ νᾶ8 

16 Πορα οὗ ἴῃς ῥγορῃεῖβ {πὶ ἴπ6 ἤγεβ οὗ τες Ὄχῖθ ψουϊὰ 
Ρρυτὴν ἴῃ6 ρβορίβ, δῃὰ [ἢδϊ [ποὺ ψνουϊὰ σοπλα οἷἱ 85 5|ϊνοσ ττοὰ 

ἴῃ [86 ἔχγῃδοθ. ΤΉΘΥ ἂζα σοῃβίγαϊηθα ἴο σοηξεθ5 [πὲ [815 ἢορῈ 
[85 Ὀεδὴ ἀἰϊδαρροϊηϊεά : [5.46] ν}}} Ὀ6ὲ βανθά, Ὀὰχϊ ΟὨἱν ΌΥ͂ 
]εβονδὰ ψογκιηρ ἔοσ ἢΪ5 ἢδη16᾽5 561κ6 ([5. χ ἡ]. 25, ΧΙν ἢ. το, 11). 



νι ΙΝΤΚΟΘΌςΤΙΟΝ. 

ΕΖε κί 6 1] ροῦπαρϑ Ὠδγάϊγ σανν 80 τηυοἣ οὗὁἩ ἴῃ6 οχὶὶα 85 ἴο σθᾶβοῃ 
ἴῃ 1815 ψᾶγ, Ὀὰϊ 15 σΟΠοΟ]υβίοη ἴῃ χχχνὶ. 24. --29 ἰ5 ἴῃη6 5ΔΠΊ6. 
ΤῊΙ5 γοιη γΚΑ]6 ράβϑαρα ἢᾶ5 Π0 ρδτδ]]6] ἰῃ ἴῃ6 ΟἹὰ Τεβιδπηθηξ, 
δηά τεδάβ ||κῈ ἃ γασιηθηΐ οὗ 4 Ῥδυ]ηε δρίϑι]ς (βηδὶ ποῖα οἡ 
χχχν]), Τῇδ ἀοοίπης οὗ ἴῃς 5ρίτὶῖ οὗ σοὰ τεςοοίνοϑ ἔμ ]1εὺ ἀθνο- 
Ἰορτιεης ἴῃ ἴἴ τὩΔῃ Δηγ ΠΟ Γα οἶδα ἴῃ τ[μ6 ΟἹα Τεβίδπγχεηῖ, ΟἾΪγ 
οηδ ἰίηρ᾽ 15 νδηςηρ ἴο σοπιρΙεῖα [15 ἀοςίτηεα οὐ ἰ[5 ργδοίϊςδὶ 
βἰάς, ἃ βίδϊεπιθηΐῖ οὗ ἴῃ6 πηθδὴϑ ΜΏΙΓὮ ἴδ6 5ρὶ γιῖ 5}4}} υ86 ἴῃ 
5 ορεγδίϊίίοῃβ (Τ1οῆη χνὶ. 145) Οὗ ϑἰηριυϊασ Ὀδδιῖν ἂύα ἴῃς 
Ῥτορἢοῖδβ τείεγθηςσεϑ ἴο ἴἢ6 εἴεγῃδὶ ἱπηργεϑϑίοηβ ψῃϊοἢ Οοὐδβ 
δοοάῃο685 ἰῃ {πεῖς Ὠἰδίοσυ νν}}} Ιεαᾶνθ ου ἴἢ6 τηϊηά οὗὨ δὶ Ρθορὶβ 
(χχχνΐ. 31, 32, χνΐ. 61, 63, Χχ. 42--Ἃ44, χΧΧΙΧ. 26 “49.). [μ|κ6 τΠαῖ 

οὗ ἤοβϑα δηὰ οἴμεῖβ ΕΖε]κῖ 6] 5 Ἐσβϑοβδίοϊ ορῪ ὁσσυρίθ5 ἰΐ56}0 ΟΠ εΗ͂γ 

ψ ἢ [6 ἀδβίηϊε5. οὗ ϑ5γδεὶ; [ῃ6 ρἷδεος οὗ ἴῃ ηδίΐοηβ ἰῇ [Π6 
τοσοησγαῖθα ψουα 5 ποῖ ἄννεὶς ὑροη. ΗΟ τους ἰ5 ᾿πιρ]οἀ ἴῃ 
[Π68 οἶϊ-τερεαϊεα νογάς, “" ΤΏΘΥ 5}.4}} Κπονν (Παῖ 1 δῖὴ [ὁπονδῇ," 
5 Ὡοῖ οἶδασ Ρτοίοιιηαεγ σοηςερίϊοῃϑβ οὗ ἴῃ τεϊδιοηβ οὗ [6}ο- 
νδὴ ἴο ἴπ6 πδιίίοηϑ ἃγὰ αἱ ἰδεαϑί (οιοῃθα προη ἴῃ ςοἢ. χνὶ. (ῆη4] 
Ποῖ65); δῃᾶ ἴῇ οὔθ ρᾶϑϑᾶρε ἰΐ 5 ἑοσείοϊ ἃ (δὶ ἴῃς ἡδίοῃβ Μ}}} 
566 Κ τοίαρα υηάογ [Π6 τυὶς οὗ 6 Μεβϑίδῃ (ςἢ. χνἹ!, 23). 

ΤῊΝ ἢπα] βθοίίοη (Χ]. 549.) 15. δῃ 1464] ρίσίιτγα οὗ [Π6 ρεγίβοϊζίοῃ 
δΔηαά δἴθσηδὶ ρϑᾶςθ οὗ ἴϑγδοὶ γεϑίοιε. [{ Ὧδϑ5 Ὀεθὴ σειηδγκοὰ 

[παῖ ἴῃ [656 οσμαρίοτγα ΕΖΕΚΙΘῚ ΘΌρΡΡ] 65 ἃ Ῥσορυδιηιηθ ἔοσ [86 

βυθεαιθοηῖ ἀενοϊοριηθηΐ οὗ πιά δίση. [1 .15 ροβϑὶθῖε ἴῃαὶϊ ἃ 
βδυ ϑεαιεηῖ σεηεζαίίοη ηροβαα ἷ5 1464] οὗ 15γ86} 5 ἤπαὶ 5ἴαῖβ 

ἀΡοη {πα Ὠιϑιοτῖοδ)] γαϑτογαϊίοη {Ππαΐ ἴοοΚ ρ͵ασα ἀπάεῦ Ζεγυ 46] 
ἀπά υπάσετ Εζγαὰ. Βυῖ βοῇ ἃ {Πἰηρ ννὰβ ποῖ ἴῃ6 ργόορῇειδβ ἰάδα, 
δΔηἃ Πενοσ οδιηθ ἰηῖο ἢἰ5 πιηά, [Ιἢ ἢϊ5 νίαν [51.86]}5 ἄδνοὶορ- 
τηθηΐ γοδοἢ 65 115 οὐ]πλι τίου ἰῃ [Π6 τοϑίογαίίοη 1561. δηὰ [86 

τοσεηρσγαίίοη οὗ [6 ρϑορῖθ δοσοιηρδηγίηρ ἴἴ (ςοἶ. 15. 1χ.}) ΤῊῆΘ 

τἰϊα 41 οὈϑεγνδῆοθθ ΨὨϊοἢ Βα δη͵]οϊη5 ἃγα ποῖ ἴῃς ““ϑἴδίιϊεοβ οὗ 
1τπ οἰβδενῆσθτα βροόκεη οὗ. Τἢδβε βίδίυϊεϑς ἅτ [ἢ 6 ΠΊΟΓΔ] γε αυγα- 
τηθηΐβ οὗ ἴῃς ἀδολδίορσιθ, ργδοις Δ} σαγιδα οι 50 8ἃ5 ἴο Ἔχοϊυὰθ 
ἰάἀοΙαίτν δπὰ τῆς ᾿τηρυγίτ65 οἴδη τείεγγεά ἴο (οἢ. χχὶ!.); δηά τῃ68 
ΓΔ] τπηδηξ οὗ [Π656 δἰαϊυϊεβ ἰ5 δηβυγεα ΌὈ. [Π6 ΤΟΓ4] γεσοηδγδίίοῃ 

νγουρῃς ΌΥ σοά ὕροη [δε Ρδορὶε (χὶ. 18---20, χνὶ. 6ο---63, χχχνὶ. 
25 σέ. τ οἷ, ἰηϊτἰα] ποῖβδ ἴο ΧΙ]. 54Φ.). 



ΙΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. {|| 

ΤΠ ροϊηϊβ οὗ οοηίδοϊ Ὀείνγεε ΕΖα κ 6] δηὰ τΠ6 σἰζαδὶ ἴἂνν 

Βᾶνα σαϊβεά τηδηῦ ἱπίογαϑιίηρ ᾿μουρ ἢ σοπιρ] ςαῖεα αυαείίοηβ οὗ 
οΥ οἰ, ΠΡΟΩ ν ὨΪΟἢ (ἢ}15 15 ποῖ ἴΠ6 ρῥ͵αςς ἴο δηῖοσ. Τδ 4165- 

105 πιδίη]ν γεϊδῖα ἴο ἴῃ6 σὲ οὗ (ἢς ,νν ἴῃ 115 ργεϑεηῖ ψγτίθῃ 
ἴογτπὶ 8ἃ5 [ἢϊ8 ἢδ85 ἴο Ὅς ἀειεγηλίηθα ὈΥ ἴἢ6 δηιταυ υ οὗ βοθ 
οὗ ἴῃς ῥγδοίίσεβ. σοῃιαϊηθα ἴῃ {{, ἐσ. [06 ἄδγ οἵ Αἰοπεπηθηΐῖ 
(ἴμεν. χνὶ., οἷ ἘΖ. χὶν. 18----20), τῆς ἀϊπιϊηοιίοη οὗ ΡῬγιεϑῖβ δηά 
1,ονῖτο5 νὴ τη [Π6 {ὙἸδ6 οὗ [μενὶ (ΕΖ. χ]ν., οἷ, Πουῖ. χν]. 1, 6--.ὃ8 ; 

2 Κ'. χχιϊ!. 8, 9), αῃᾷ (ἢ6 ΗἸΡὮ-Ρτ οι ῃοοά (οη χ]ῖν. 22). [ηΐθγεηςσαβ 
ἔγοτλ σοϊῃηράγίϑδοη οὗ ΕἸ Ζε 6] ψ ἢ τἴῃ6 1νν ἢᾶνε ἴο Ὅς ἄταν 
ἢ οσδυζίοῃ, ἰοσ 1ἴ 15 ον ἀδθηξ τὶ [6 ργορῃεὶ δηάϊο5 ψῖτἢ 
ἔγεθάοτῃ ᾿:πϑε ας 5 σοσίδ! Υ οἱάογ δ ἢῖ5 ον {{π|6. Τἢ6 

[εδϑὶ οἵ νοεῖς (Εχ. χχὶϊ. 16, χχχῖν. 22) ἰοτπλβ η0 οἰειηδηῖ ἴῃ 15 
ςα]θηάαγ; ἴῃς ἴᾶὰνν οὗ τῆς οβδγιηρ οὗ ἴῃ 6 δγϑι]ὶηρϑ οὗ [ἢ6 Ηοοϊς 
ἰ5 ἀἰβρεηβθὰ σι ΌΥ Βίπι; ποῦ 15 ἢῸ δι] αϊηρ ἴῃ ἢἷ5 ΤαΡ]6, 
Δηα πο νίηδ ἴῃ δὶ5 βδοσιβοῖδὶ 1θαιϊίοηβ. Ηἱἰ5 τϑοοηῃβίγαυσιίοη οὗ 
[ὴ6 σουτγίβ5 οὗ [ες ΤΕΙΡΪΕ 15 δΔΙτορσείμεῦ πον; δηὰ 50 15 ἢΪ5 ρσο- 
ν᾽ϑίοῃ ἴῃ [6 “ οὈϊδιίοη ἢ οὗ ἰδηὰ ἔων [6 τηδλϊ ἴδηδηςα οὗ ργιθϑίϑ, 
[,ἐνι65 δηᾶ ργίησθ. ΟἿ δΔὴγῦ ἤυροίποϑὶϑ οὐ ργίουυ ἴῃς αἰῆετ- 

ΘΏςσ65 ἰῃ ἀεία: 5 Ὀεΐνψεθη πὶ δηά ἴπ6 1,νν ΤΏΔΥ Ὀδ οδδϑίθϑεϊ 

ἐχρίαϊηεὰ ὈΥ ϑυρροβίηρ [μδΐῖ, ΨΏ16 (ῃ6 5δοτγίῆσεϑ ἰῇ ρϑῆθγαὶ 

δηά [Πεὲ 1Ιἅ6α5 νι] οἢ ἴ6Υ ἐχριθϑϑεά νεσα ἤχεϑά δηά ουτγεοηΐ, [6 
Ραγίίου]αγθ, δυς ἢ 85 ἴῃς ΚΙιηά οἵ νἱοϊϊπ5 δηὰ (6 πυτθεσ οὗ 
τδπὶ, ἴῃς ῥτεςῖβα αυδης ιν οὗ τηθ8], Οἱ] δηὰ [ἢ 6 {κ6, ψεῦα ποῖά 

ΠΟἢ- 6556 η114] δηὰ δ᾽ δ] ἤδη ἃ σμδηρα νου] θείου Οχργθβ8 
[6 ἰάεα. ὙΤμδ ῥηηοςα 15 Ἰεἴϊ ἴο σερσυ]αῖα βοπῖα οὗ [656 ἰὨϊηρο 
αἱ ἢἰθ ον αἰϊδογείίοη (χῖνὶ. 7, 11) ΤΕΣ δήπηϊῖο5 οὐ ΕΖεϊκίοὶ 

ψ ἢ τα 51π141} σοάσ, [,μον. χνἹ!.--χχνὶ., Δ΄ Τοιηδυϊα ὉΪ6 ΒοΙἢ 
ἴῃ 50) 6οῖ δηᾶ ἴῃ βδοηδ ρδγίβ ἰῇ ρῃγαβεο] οοῪ (1,αν, χχνὶ ΤῈ 

ἀϊδογοποθβ, ἤονανοῦ, ἀῦὸ ἴοο ἱπηροτγίδηϊ ἴο δαάσζῃϊ [ἢ6 νίοαν (δῖ 

6 15 [86 δυῖῃοῦ οὗ [ἢϊ5 σοάδ ; δηά ἴῃ χυσϑδίίοη ΘΠ οΓ μα δά 
506 ρατίβ οὗ δὶ Ἰεδϑδὶ Ὀδθίοσγε Ὠΐπὶ ἴῃ ἃ ψττ6 ΤΟΥΤῚ 15 ἃ ΝΟΥῪ 
σοι] Διο οὨ6. 

Οἵ πιοσα ἰηΐογοϑὶ ἤδη 186 φυσβιίοη, ΝΥ Βαϊ διπουηῖ οὗ [ἢς ἂν 
νὰ8 Κηοόονη ἴο ΕΖεοΪς6] ἴῃ νην ὃ ἰ5 ἴη6 οἴμετ, Ηον τὰς οὔ“ 
Μᾶ5 ἰλῖη ᾶσ ἴο Πίτ ἴῃ ργδοῖίςσε δ [{ ἰ5 ον ἀθηΐ [δὶ 16 σίτυ4] 
ἃ5 ἰξ Δρρϑδαῖβ ἴῃ [ἰβ Βοοῖς δὰ Ἰοῃρ θδβθῆ ἃ πιδῖϊεσ οἵ σοηϑβιιε- 



ἣν ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

(υἀϊηαγν ἰᾶνν. Ηδ ἰ5 δι δῦ ποῖ ΟἿΪΥ ἢ Ὀυτγηῖ, ρθᾶσα δηά 
τηδαΐὶ οἤεχηρθ, θυ ΙΓ ϑη δπᾶά ἰγοϑραββ5 οὔεγιηρβ (χῖν. 17). 
ΑΙΙ 1656 δῖε βροκθϑῆ οἱ δ5 {Π]1ηρ8 συβίοπΊΔΙΥ δηὰ ψῈ]] υηάσοτ- 

βίοοα (Χ]1]. 13, χὶῖν. 29---31); ἀνθ ἴῃ6 ῥργαχὶβϑ οὗ ἴῃς ἰσεϑρδ585 
οἴεγίηρ 15 50 πιο ἃ [Ὠΐπσ [Δ Π}1}|δὲ΄ [δῖ ὯΟ σι]65 σὰ ἰδ ἃ ἀόνψῃ 

ἴῃ τεραγὰ ἴο 1ἰ (χὶνὶ. 20. ὙὉμα ϑίη δηὰά ἴγεϑραβϑβ οἤἴδυϊῃηρβ ἃΓ6 
{π||6 ᾿ξ δἱ 411 αἱἱυάθὰ ἴο ἰῇ ἴ)6 δησΐϊθηϊ Ὄχίγα:- [8] Πτογαΐαγα, 

Ὀυϊ [ῃῈ δγρυϊηδηῖ ἔγοτὴ βιἰθησα 15 8 ρυθοδγίοι5 οἡΘ, ἔογ ΕΖΕΚΙοΙ 

561, ἤδη ποῖ ῥτεοίβα, 0565 ἴῃς σοῃρτεθαηϑῖνα ΡγαΘΘΟΪΟΡῪ 

ἐῬυγηῖ οἴετγίηρε δηα ρεᾶος οἥδσιησϑ" (ΧΙ. 272). ΤῊΘ ΡΘοΟρ] θ᾽ 5 
ἄμυε5 ἴο ἴῆ6 ῥγθδίβ δα 480 50 ΤῊ ΠΟ Ουδίοση συ ἴἢδί ὯΟῸ τι} }65 

ΔΥῸ ποῦς] ἴο τασυϊαῖα τπ6πὶ (χ]ὶν. 390). ἘΖοκίοθὶ ἰ5 ἢῸ τῇοτα ἃ 

“6 ρ 5] αἴοσ ἢ 1ὩΔη Βα ἰ5 ἴῃς ἑἰουηάδτ οὗ ἴῃς ΤεΙρΙςΕ. 
Τῆς δβιηϊῖεβ ἴῃ Ἰδηριαρα Ὀοίνθοη ἘζΖεκίοὶ δπα ἴδε τίζι4] ᾿ᾶνν 

ΔΙῸ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ᾿ΠΙΘΥΑΙΎ, ΤΟΥ ἀγῖβα ἔγοτῃ ἴδ ἕδος {πὶ [ἢ6 ντιῖοῖβ 
ἴον διηοηρ 1ἴῃ6 58:6 οἶ455 οὗ σοποδρίίοῃβ, δηά, ἰῃ ἘΖοκιοὶβ 

ς8456 δἱ ᾿ἰϑδϑί, ἔγοιῃ ἴῃς ἔδοϊ {παῖ ἴΠ 656 σοῃοθρίοηβ ἢᾶνα ἰοηρ᾽ ΔρῸ 
ογεδίεα οσ ᾿ῃπαπίβοϊνοβ ἃ ἀϊδιίίηςϊ ρῃγαβθοορυ. ΤὨς αυδϑιίίοη 
οὗ ἰπδθιδϑῖ 15, ον δηςοίθηϊ ἴἢ6 σοησερίοηβ ἀγα. [Ι}ἢ ἴπ6 1 γαῖα γα 
ουϊϑίἀε [86 Τὰν Π|||6 ΠΡἢ 15 σαϑδί οἡ ἴῃς Βἰδίοσυ οὗ ἴῃ 6 ῥγίδϑί- 
Ποοὰά οἵ τἰϊυδ] οΥ οἡ [6 ο455 οὗ ςοῃοερίίοης ργδνδί!ηρ ἴῃ ὈΥ ΒΟΥ 

οἶγ0165. ΤὮδ ρῥσορποῖβ, Ψ Ὦ116 ἔασι ϑῃϊησ δοιυηάδηϊ ονίάδηςε οὗ 
{π6 εχ βῖεηςα οὗ ἃ ξυμπηρίιοι5 τῖι4], σον Π|16 σγπιρδίῃνυ ἴον 1, 

δΔηά στανϑδὶ τοσα ἴἢ6 ροριυ]αγ ρογνοσβίοῃ οὗ ρυ 5 ΕΠ] σοποαρίϊοῃβ 

τὴ [δοῖγ Ἰερίεἰτηαῖα τηθδηΐησ. ϑρᾶγβα 85 ἢϊϑίογιςδὶ 4]1015]0 05 
816 ΠΟΥ 5υῆςο ἴο 5ῆδν᾽ (Ὡς Δηοῖ 40} οὗ [ἢ 6 σοΠΟΕΡΌΟὨ5, 6.5. [6 
5δοσεη655 οὗ Ὀ]οοῦ (1 ὅδτπι. χὶν. 33), [86 ἀϊπιϊηοτ ἢ. 5 οὗ οΪδδῃ δηὰ 
ὕπο] 68 (1 ὅδ). χχὶ. 4), δηὰ τῆς διἰοηΐηρ νίτίαο οὗ 5βδογῆςα (1 ὅ8πι. 
111. 14, χχνὶ. 19) [1 ἰ5 δνϊάδηϊ [παϊ ἔννο βίσεδιῃϑβ οὗ [πουρδί, θΟΙἢ 
ἰϑϑυϊηρ ἕτοτη ἃ ἰοιιηϊδίῃ 8ἃ5 ΒΙΡῊ ὉΡ 85 (ἢ6 νεῖν οτὶρίῃ οὗ ἴδε 
ηδίΐου, σϑῃ 5᾽ἄθ ΌὉΥ σἱάς ἄονῃ ἴ86 ψῇοα ἰδίοσγυ οὗ 16 Ῥϑορῖϑο, 
16 ῥτορμεῖὶς δηὰ ἢ ριίεϑ γ. [1ἢ ἴδ6 οὔς [ϑῃβονδῇ 18 ἃ τηογδ] 
ΤΌ]οσ, ἃ τσ Ὠϊθουβ Ἰεηρ δηὰ πᾶσα, ψὯΟ ρυ πη 5}165 ἰπι χα }ιἀ 1 14}}γ 
ΟΥ ἐογρῖναϑ ϑ'ῃ5 ἔγεοὶυν οὗ Ὦ15 τλοῦου. ἴῃ [86 ΟἴΟΥ δ ἰ5 ἃ ροΐβοῃ 
ἄν! ηρσ δπιοηρ ἴθ ΡΘΟΡ]6 ἴῃ ἃ ἤοιι56, ἃ ΒΟΙῪΥ Ὀδίηρ ΟΥ̓ πδίυτγα, 

βϑηβϑίἶνα ἴο ΘΝΘΙΥ ὑῃο] ΘΔ} 655 ἴῃ 411 ἰμαὶ 18 Ὥδᾶσ ῃἷτῃ, δηὰᾶ τὸ- 
αυϊπηρ ἰΐ5 γαηονα] Ὁγ ̓ υ5ἰ ταί! οη5 δηὰ διοῃειηθηῖ, ΤΏοβ6 σου 5ἢ- 



ΙΝΤἈΟὈΌΦΚΤΙΟΝ. ϊν 

ἵηρ [6 Ἰαιίοῦ οἰτο]α οὗ σοησερίίοηβ πιὶσῃϊ Ὀ6 85 Ζϑαΐίοιιβ ἔοσ [ἢ 6 

[οτὰ οὗ Ὠοβῖβ 245 ἴῆ6 ριορῆεῖβ. Απηῃά [ἢς ἀδνοϊοριηεηῖβ οὗ (ἢ 6 
Ὡδιοηδὶ Ὠϊδίοσυ νου]Ἱὰ Ἔχίοπα ἐμοῖσ σοησερίίοηβ δηὰ ἰεδά ἴο [6 
ΔΙ ρ]βοδίίοη οὗ ργαςίσθ5 επλοάγίηρσ {Ποῖ 705ϊ 45 [ΠΟΥ οχίθηἀοά 

[6 σοποσρίίοηβ οὗ ἴῃ6 ργορῃείβ. Α ρτοντῇ οὗ ρυίθϑεγ ἰάθας ἰ5 
αυϊδ ἃ5 ργοῦδὈ]α 845 ἃ στον οὗ ργορμειῖς 1ἀθαϑ. Τμδῖ τῆς 
Β[ΓΘΔ 15 Γαη ἃρατῖῖ 15 20 εν ἄδθησα [δὲ [ΠΟΥ ψογα ἡοΐῖ ΘαΌΔ}}Κ 

δῃσϊδηΐ δηᾶ αἰννὰγϑ σοῃίθρούδῃθοι 5, ἔοσ ΜῈ 566 [δγεπλδἢ δηά 
ΕΖΕΚΙ6Ι θοΙἢ βουνϑῃϊηρ 'ἰῃ οὴ6 ρὲ. Αἴ ομβδ ροϊηΐϊ ἰῃ [Πα Βἰ5ἴΟΥΥ 

186 ῥτορμεῖῖς βίγεδηι ννὰ5 ϑννε θα Ὀν δὴ πον ίτοτὴ ἴῃ 6 ρῥυῖθβιὶγ, 
85 5 5866ὴ ἴῃ ΠευςογοηοΙΏΥ, δηά ἔγοπι ἴῃς Ἐδϑιοσζαϊίΐοη ἀονηναγάβ 

Ὀο(Ὲ 5ίγεδπθ ἀρρεδῦ ἴο σοδ]εβοβ, 

1 (ομμπγεηίαγίες σείεγγε ἴο ἴῃ {πε [ο]ονίηρ ποίες αγα, Ηνογηϊοκ, 

1843, ΗἰἰΖὶρ, 1847, Επνα]ά, 1868 (Τταη5. 1880), Κι αἰ], Τγδηβ. 1δη6, Βδιυ55, 

ι8η76, ϑηπχεηά, 1880. Οὐτγη1}}, ας διε ἐδ γοῤᾷ. Ἐεερελίοί, 1886, ἃ 
τεοοηβίπιοςίοη οἱ (ῃ6 Τοχί. ϑοθσδάσσ, 2216 φι ἐμσολ»ίγίερε πα ἄας 44 {6 

7:2:Ζ., ἰ5 τείεγθα ἴο 85 Χ4 7᾽ (ηονν ἰγαπϑαἰθὰ ὉΥ Νἰεμουβα). Βοεῖί- 

σΒ τ, γοδος Αἰ ἰίεί, δελγίγενξίάγμηρ, 1833, ἀπὰ “2λγερμέσδε, νο]. 2, ι8ός. 
Βεβίάθβ (6 νδἱυδῦ]α ἀἰβουιββίοηβ ἴῃ τίνεν, ἠρμέγοαμεζξίονρ, ι801, ἀῃὰ ἴῃ 

Κυδηθη, Ομαϊδγχοοξ, 11. 1880, ἴῃ6 (Ο]] ον ηρ ἀγα σοηιθυζίοη5. ἰο (6 
ἐχροϑίτοῃ οἵ ἘζΖεκίοὶ : Οοσηῖ!, 2.’ Φροῤλοέ Ἐεεολέοί, 1882; Κύμη, 

Ἑπεελίοδς Οεείολέ τοῦς 7» ῤεί, 1882; Ρ]υμρίτε, ““ΕΖΕΚΙ6Ι : δὴ 1ἀ64] 
ΒΙΟρτΑΡὮΥ," ΖΦ χροςῖογ, τ884; Μαϊεΐοη, Κεγίαί Ῥοογἰεχέρρερ; ([Ὠἰγὰ 
Ἰοοῖυχα), 1886; Ατπᾶϊ, 2 ὲς διε εηρ Εσεσλίοίς, τ886; Μουϊθηθοῖε, 224 

γε ξέν να, ὧδε γογξεί Ἐσεολῆσί, τι888; Οδυίοῦ, ζΖα “ἴοι οἷ 

ῬνοῤῥΨῥῖίοε Εχέρλέφί, τι8ρ1.ὡ Ἡοιβῖ, Ζευΐδίσεες χυϊῆ.---χχυΐ. τρια  εξεξίφί, 

1881 (ετἰς41]}}.0 ΑἾ580 (6 Ἐββαγξ οὗ Κ]Ιοβίδστηδηη, δύνα. “. ΑΎΪ., 1877, 
δηά Κυσδηση, 2 7οΩ122 ευΐφιυ, 1884. 
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ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΡΚΟΡΗΕΤ 

ἘΖΈΚΙΕΙ, 

ΟΥ̓ ἴξ σάπια ἴο ρ855 ἴῃ [Π6 {δι 61 ἢ γεαγ, ἢ [Π6 ἔουτίῃ 1 
Ν »ιογηί, τὰ ἴῃ6 ΒΗ δ.» οὗ ἴῃ6 τηοπίῇῃ, 85 1 τᾶς διηοης 

ΕἸΚΒΤ ΙΝΙΒΙΟΝ, (Ἢ. 1.---Χ ΧΙ, ῬΚΟΡΗΈΕΟΙΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ὈΕΞΤΕῦΟ» 

ΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝΟΡΟΜ. 

ΕἸΕΒΤ ΒΈΟΤΙΟΝ. ΓΗ, 1.--|!. Ἵἱ.Ἅ 

ΤῊΕ 5ϑοϊΐοῃ οοῃβίβίβ οἵ ἴνο ἀϊν βίο : ΕἸγϑί, (ἢ. 1. ἱπαυρσιγαὶ ν]ϑίοη οὗ 
7εβονδὴ ; δεοοηά, (Ὠ. 11.---Π11. 21, [ῃ6 να ποι βίθρϑ ὈῪ Ψ ὨΙΟΝ ΓΘ ῃονδῇ, 
[815 5εεῃ, ἰηἰ διε (πε ῥγορἢεῖ Ἰηἴο ἢϊ5 ψΟΥΚ. 
Τα ἰπαιρυγαὶ ν]ἱϑίοη (ἢ. ἱ. 85 ἴνγο ρασίβ ; (1) νυ. 1-- 2, ἀδβηϊοη οὗ 

{86 {πιὸ ἀπὰ ρἷδος οὗ [ῃ6 ἀρρδάγδῃςα οἵ ἴῃ νίβιοῃ οἵ σοάᾶ; δηά (2) υῦ. 4 
--28, ἀεκοηρίϊοη οὗ [Πε νἱδίοη 156], ψ ἢ 115 ᾿πῆπδησα προη (86 Ῥσορμβεῖ. 
1--23. Τῆδ τηδηϊεϑκίδιίοη οὗ [εθονδῃ νγὰβ της ἴο [ἢ6 ρυόρβοῖ ἰῃ [86 
τὨϊττθ ἢ γεδῖ, ἰῃ [Π6 ἔουγίμ τοοηί, οἡ ἴπ6 ΛΠ ἀΔΥ οὗ ἴδε τοητἢ, δηθὰ 
ἴῃ ἴῃ6 τοϊάβι οἵ (ἢς σαρίνεβ ὈΥ (δα τίνες Ομερασ (συ. τὴ); οσ, ἰξ νγᾶβ 
ο ἴδε Πῇἢ οὗ [πὰ σιοηίι, ἴῃ ἴῃς ΛΠ γεᾶσ οὗ ἴμ6 σαρΌν" οὗ Κίηρ 
76 Βοϊδομίη, δπὰ ἴῃ {πε ἰαπὰ οὗ [6 (μῃαϊάδδηβ, Ὁγ ἴῃς τἰνοσῦ Ομεῦαγ (συν. 2, 
8). Κυν. τ---Ξ-3 ἈΡΡΘΑΓ ἴο οοῃίδίη ἔννο 50 ΡΕΥΘ ΠΡ ΙΟΏ5, Ομα ἴῃ Φ. 1, ἴῃ 
ΨὨΙΘΒ ἴῃς ΡῬτόρμεῖ 5ρεακβ ἰη (6 ἤτβῖ ρεύβοῃ, δῃᾶ ψ Ὡ]Ο ἢ ἰδ σγηίδοῖο 
σοηποοϊοά ψ](ἢ τ. 4 “6Φ.; δῃὰ ομβ ἴῃ ὕϑ. 2, 3, ἴῃ ΒΟ ἢ [λ6 Ρσορπαῖ ἰ5 
ἐρῦ τες οὗ, 5 ἤδῖὴς δηᾶ ἀεβοθηῖ δηᾶ ῥγ ϑ  ]Υ σϑηὶς βἰαϊθα, δπὰ (ἢς 
ΓὨἰτιοἢ γε οὗ . σ ἰάδπεβοά πῃ τὰς ΔΕ γεᾶγ οὗ ἴῃς ἌἙδρίν!ῦ οὗ 
7εβοϊδομίη. ΤῊΘ ἰδηριᾶρα ἰπ ὕ. 1 15 ὈΓΘΟΙ5ΕΙΥ 5:Σ 1] ἴο δἰτηοβὶ 811 ἴῃ 6 
ΟΕ βρθοϊβοδιίοῃβ οὐ {ἰπ|6ὲ ἰῃ ἴΠ6 Βοοῖϊς, 6.5. Υἱῖἱϊ. 1. ΧΧ. 1, ΧΧΙΥ͂. 1, 
ΧΧΥΪ, 1, ΧΧΙ͂Χ, 1, 17, ΧΧΧ, 20, ΧΧΧΙ. 1, ΧΧΧΙΙ. ἵ, 17, ΧΧΧΙΪ. 21, ΧΙ. 1. [ἡ 
ἔνο οΑ565 ἴῃς Ρῆγαβε "“δηὰ 1ξ οδίὴηδ ἴο ρα55᾽ 15 ποί υβεὰ (χχῖχ. ἵἱ,, χὶ. 1). 
Τ{ τὰς νεῖϑε βἰοοά δἷοῃα ἴῃς πδίυτσαὶ ἱηίεσεηςσς ἴσοι ἴῃς οἴμεσ ἀδίεβ νου 
Ὀε [παῖ [6 γεᾶῦ νψὰ5 ἴῃς [Ὠἰγι ει οὗ [ἐμοϊδοὨ]᾽5 σΑΡΕνΥ, 85 ἴῃ Οἵ ΠΟΓ 
(ᾶ565, ΟΥ̓ 85 ἴΐ 15 Ρυϊ ἴῃ ἴνγο ἰπδίδησαϑ “ΟἿΣ σαρ νυ γ᾽" (ΧΧΧΙΣ. 21, ΧΙ. 1. 
ΤὨς ᾿αΐεϑὶ ἀδία τηεηςοηεά ἴῃ [ῃ6 Βοοῖκ 5 [6 27} γεᾶσ οἵ (ἢ σδρί νυ 
(ΧΧΙΧ. 1), δῃὰ ἰξ μα8 θδεδὴ οοπ)εοίαγεα ἴπδϊ τ. 1 χοίοσβ ἴο δῃοίθογ 
ῥΟΡΘΟΥ ΟΥ νἱβίοη [γος γδδτβ ἰδίεσ, αῃὰ ἰμδΐ ὑν. 2, 3 ίοστῃ ἴῃς τεδὶ 
οδαΐϊησ. Αραϊηβὶ [ἢϊ5, βονανου, ἰ5 (1) [δὶ ἴ[Π6 βρεοϊδοδίίοη ὁξ οἰσοῦπα- 

βίδῃσεϑ δῃηὰ ρΪδοθ ἰῇ ζ. ᾧ ἰβ ἡδίυγαὶ ἴῃ δὴ ἰηϊτοαποίουυ βἰαϊετηθηΐ, Ὀαϊ 
Ὠοΐ ἴο Ὀ6 εχρεοϊορά ἴῃ Δὴγ οἴμεσ. [ἢ ροΐηϊ οὗ ἕδοῖ ᾿ἴ ποννῇεγε οσουχβ δία 

ΕΖΕΚΊΕΙ, Σ 



2 ΕΖΕΚΙΕΙ,, Ι. [ν. 2. 

[Π6 οἀρῦινεβ ὈΥ [6 τίνοσ οὔ Ομεραγ, ζλαΐ [6 δανθὴβ 6.6 
ΟΡΘηΕΘά, Δἀηα 1 58νν νἸδίοηβ οὗ σοα. Ιῃ τῃς ἢ 44») οὗ [6 
τηοηςῃ, ψ ὩΙοἢ τὐᾶς ἴῃς ΒΓ γεασ οὗ [ἰὴρ [6 οϊδο ἢ 5. σδΡ- 

{πε ἱπἰγοάποίογυ νἱ᾽βίοηβ ΌὈΥ ψὨΙΟΝ ἴπ6 ρῥτορὮεῖ σγοσεϊνεα ἢΐβ σοτα τ βϑίοῃ, 
Ἔχοερῖ ἴῃ σείεγθεηςθϑ ἴο ἴἢ68ε υἱ᾽ϑίουϑ (Χ. 15, 20, 22, Χ]. 3). Αμὰ (2) 
16 ννογάβ “νος ἢ 45 ἴπ6 ΑΓ γεαγ᾽ ψ. 2 Ἔν! ἀΘΉΓ}Υ τεΐευ ἴο βοσὴθ γε Γ 
ΔΙΤΕΔΟΥ τηδηϊοηςά, ΠΟ 5 ΠΟῪ βαἱὰ ἴο οοἰποίἀάα ψ ἢ [ῃ6 ἢ οὗ 
7εμοϊδο τη 5 οαριϊνῖγ. ὙΤΗΘ ἴγο μρατίβ οὗ [6 ϑβιροιβου ρίο ἃγα 
ΔΥ ΚγΑΥΪυ οοηηφοίοα, θὰ πο Ποὺ οἵ [δῖα σδῃ Ὀ6 ᾿δηϊεά, [πουρἢ 1 15 
αυϊΐε ροβ510]6 [ῃδῖ {ΠῈῪ ἀο ποῖ ἀρρϑᾶσ ἰῃ (ἢεὶγ οὔἱρίῃδ]ὶ (στη. 

ΤῊΣ ταϊἰγιίθι ἢ γεασ τηὶρῃς τοίεγ ἴο βδοῆα ἜἼνθηΐ οὐ εὐὰ τοῖα Ψ Πἰοἢ 
ἘΖεκὶςοὶ τεοκοπθά, (1) 4.5 βυς δὴ Ἄνϑηΐ ἴῃς ἀϊβοονεσυ οἵ ἴῃς Βοοϊς οἵ [π6 
[ΔὉ δῃὰ [οϑβίαἱν᾽β οοηβεαυθηΐ τείοσηγχαίίοη οὗ ψουβῆὶρ (621 Β.6.) αἰτεδάγ 
οςουτγτεὰ ἴο ἴῃς Ο(Παϊάεα ἰγαπϑίαίοσ. Βείνεεῃ (15 ἀδΐθ δπὰ 592, ἴῃ 6 
ΜΙ γεᾶγ οὐ Ῥἐμοϊδο π᾿ 5 σαρτϊν"Υ ἴΠεγε 15 ἃ ρετοα οἵ 29 γεαῖβ.0 Τἤετς 
15, πονναναῦ, Ὡ0 οἴμεν ἰηβίδησα οὗ δυςἢ ἃ Κιπᾶ οἵ τεοϊκοηῃίηρ, ΠΟΥ ΔΩΥ͂ 
ενϊάδηςε ἴδμδΐ ἴῃς ἀἰδοονογυ ἴῃ [οβ8}} 5 εἰρῃιςθθηίἢ γϑασ νγὰ5 Ἔν οσ τεραγάθα 
ἃ5 8 ετᾶ. (2) Τῇῆαί [Π6 ρτορῆεῖ 5ῃου]ὰ τείεσ ἴο ἃ Βαθυ]οπίδη ἐγὰ ἰ5 αυϊίε 
ῬΟΒΒ10]6, βθεῖηρ 6 ᾿νε τὴ Βαθυ]οηῖϊαΌ Βαϊ ΠΟ 50} εἵἴὰ ἢδ5 Ὀδθῃ 
αἸδοονετοά. Τῃε Ὀεριηηΐηρ οὗ ἴῃς τεῖστι οὗ ΝΔΡοροϊαββαγ, θη ΒδΌγ]οη 
Ὀεσοδηια ᾿πἀορεηάεηϊ οὗ Αβϑγγία, ἰδ ἀϑυδ}]ν ἀαϊθὰ ἴῃ 625; δηά [με ἢ 
γεδσ οἵ 7 Ἑῃοϊδομίη 5 σαρε νι ψου]ὰ Ὀς τΠς {Πἰγγ-Ὠἰτά γϑαγ οὗ δι ἢ δὴ 
ετὰ. (3) [{ 15 Ῥροββίθ]ε {παΐ [ἢς ρσορῃεὶ πιϊρῃϊ ταίδγ ἴο ἴΠ6 γϑαγ οἵ ἢἷ5 
ον ἂρὲ. Τε σοπ͵εοίαγα ἰμαΐ ΕΖεκίοὶ, Ὀεὶηρ ἃ ὑγιεβί, ψουᾶὰ ἢανα 
δηϊεγεὰ ὑροη οὔϊος ἴῃ αἰ {ΙΓ εἴ ἢ γοᾶγ, πα ἰδΐ 5. ρσορβμεῖῖς ο8]} 
σοἰποϊάδα ψν ἢ} [ἢἰ5 ἀδία, μὰς 1π||6 ἴο βῃρροτί ἰΐ, 85. [86 δρὲῈ δ ναὶ ΒΙΟἢ 
ΡΠ αβίβ τὶρσῃϊ ὑπάστίακε οβῆοσα ἰ5 θονἤῆσγε ἤχεᾶ ἴῃ ἴῃ νὴ; δηὰ (6 
τείεγεηοα ἴο ἴῃς γεαῦ οὗ ἴ[ῃ6 ρῥτορῃδῖ᾽β ρὲ ἴῃ τ. 1 ὑγου]α 6 ΘΧΙΓΕΠΊΘΙΥ ὑἢ- 
Ὠδίυτα]. Νείίῃοσ 5 ἴποσα τυ οἢ ΡσοΑὈ] ΠΠΥ ἴῃ (Π6 συρσεβίοη (Κ]οβίο- 
τΔΏη, ϑήμα. τ. ΑὙὝΖΙ. 1877) ἴΠαἴ τ. τ 15 ἃ ἐγταρτηξηὶ οἱ ἃ ἸΟΡΈΥ ρᾶβϑαρα 
ἴῃ Ποῖ [ἢ6 Ῥγορπεῖβ Ὠϊβίογυ Ὀείογε Π15 641}} νσχᾶβ ἢδιταίεαά. [Ι͂ἢ βυςὴ ἃ 
ςᾶ56 γείδσεηοα (ο ἴῃε (Ὠἰγιεῖ ἢ γεὰσ οὗ 5 ἂρὲ νου] σεγίδί ΠΥ ἴοβα 115 
βίγδησθησββδ, Ὀὰϊ συ ἢ ἃ Ὠἰβίοτυ ψου]Ἱὰ Ὀς νι πουΐ ἜΧΑΠΡ]6, ἃ5 ἃ ργορ δι᾿ 8 
16 δἰνιαγβ ὁρεῆβ ψ ἢ ἢ 15 64]]. 

2ἦε γσνεν οὗ Ολεόαγ)] Νοῖ ἴο Ὀ6 ἰἀεηεπεά σι [6 ΟθαΡοσ (1 Κίηρξ 
ΧΥΪΣ. 6) νοὶ {4115 ἰηῖο [86 ΕἸΡΏγαϊες δὲ Οἰγοθϑίαση. Μοτζε ῬγοΟΌΔΟΙΥ 
([ἢ6 ΟΠΕΌΑΥΓ ννᾶ5 βοῃγθ βϑίγολῃ τὰς διΤΠΕΣ δου ἴῃ ΒΔΌΥ]ΟηΙα ΡσοΟρεΥ 
(2 Κίηρϑ χχῖν. 15; [6Γ. ΧΧίχ. 1.6, 20). 

λεαυδρις τυεγέ οῤεηθα) ΙῺ Ἠϊβ γάμος με ῥσορῇαῖ βαὺν ἴῃ6 Βδᾶνθῃβ 
ονρεηρά (νυ. 3). 

υἱείρης οὐ σοα] Μιρῆϊ Ὀ6 νἱ᾽ϑίοης ρίνθη ΌὈΥ Οοά, οἵ ν᾽ 5βίοῃβ ἰῃ ὨΪΟΒ 
Οοὰ νᾶβ βεεῆ. ΤΤῇα ὀχρχεββίοῃ ἰ5 ΡυοῦδΌΥ ἴο ΡῈ ἴδκδη βοηθνῃδῖ 
ΒΕΠΘΓΑΙΪΥ, 85 τη θδηϊηρ᾽ ἤΘΑνΘΉΪΥ ΟΥ̓ νὴ η6 νἱβιοβ (Υ}11. 3). 

2. ἡμᾶ γεαν... ϑελοίαελέ,) 16 ῃοϊδομίη, βοῃ οὗ [ἐῃοϊακὶπὶ ἀπὰ σταηά- 
8οῃ οἵ οϑβίδῃ, τεϊρῃθα ΟὨἹΥ ἴτε τροηῖῃβ δπὰ ἴεη ἄδγβ. Ηδ 15 αἷϑο 
βιγ]εὰ Τεοοηΐδῃ οὐ Οοηίδῃ, [εγ. χχὶϊ. 24 σέφ.. χχὶν. 1, χχυ]. 2ο; 2 Κίηρϑς 
χχίν. 8. Ηἰξ σδρίν! ἀδίεβ Β.Ο. 597, δῃὰ Εζεκ οὶ 5 041} 592, δὶχ γεϑιβ 
Ὀείοτε ἴῃς [41] οὗ 7 γι βα]οθτη. 



νν. 3, 47 ΕΖΕΚΙΕΙ, 1. 3. 

ἄντγ, [6 ψοτὰ οὗ ἴπΠ6 Τ,ΟΒΡ οϑΙῺ6 ἜΧΡΓΈΒ5]Υ πηΐο ἘΖΕΚΙΟΙ] [Π6 3 
Ὀτιθϑί, [6 βοῇ οὗ ΒυΖὶ, ἴῃ 1ῃε6 ἰαηὰᾷ οἵ ἴῃ6 (δ! ἀθδὴβ Ὁγ ἴδ 6 
νοῦ Οἤαραγ; δηα [ῃ6 Παηά οὗ [6 ΓΟΒΡ νγὰ8 ἴΠ6 6 ὕροη 
ὮΙΤῊ, 

ΑΠΑ 1 Ἰοοκοά, ἀπὰ Ὀεῃοϊά, ἃ νην οδὴα ουὖἱΐ οὗ [δε 4 
ὩοΥῃ, ἃ στεδῖ οἱοιά, δῃηά ἃ ἄγε ἱηἰοϊάϊηρ [[56][, δπᾶ ἃ Ὀτρῃι- 

8. εαρις ὁχ7έσεἰ}}] Οὐαὶ ἐχῤγέσοίν. Τμα άπ ἘΖεκίεὶ ῬΧΥΟΌΔΡΟΙΥ 
Ιη6Δ}5 ““Οοὰ ἰ5 βίτοηρ.᾽ Νοιίδίηρ ἔαγίμοῦ 15 πον οὗ Ε»Ζεϊκὶ αὶ] οὐ οὗ ἢ15 
(Αῖεσ Βιυζὶ. ὙἼΤὴδ ἀεδιρηδίίοη “Ῥγίθβδι "ἡ ἀρρεαΐβ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ἘΖεκίεὶ, 
ποί ίο δὶ5 ἰαΐπεσ. Αβ ἰῃς ριόρῃησῖ δχοίυ θα 4}1 1,6ν]ῖ65 ἴγοῃη ὈΥΙ ΘΒ 
οἤϊος Ἔχοαρὶ [86 ““βοῃϑβ οὗ Ζδαοὶς. " (χ]. 46, χΙ . 10, χὶὶν. 16, 16), ἰΐ 
ΤΩΔῪ Ὧδ ἰηίετγεα (πὶ πα Ὀεϊοηρεᾶ Ὠἰγαβοὶ ἴο [ἢ}158 (Δ μλ}]γ. [ἴ ΔρΡρθδΥβ 
ἔτοῦι [6Σ. Χχίχ. ἱ σέφ. [μαΐ διηοηρ ἴῃς σαρίϊναβ σαγιϊθα ἀὐναὺ 1 Π ΘὨοἷα- 
οἴη ψγασα Ὀοίἢ ργεϑῖβ δηᾶ ρσορῃοίϑ. 

ἠλαμαὶ 97 ἐἦε 2.ο9γα} (μ6 ῥτορῇἢείς δοβίδϑυ. 

4--28.Ὀ ΤῊΗΕ ΤΗΕΟΡΗΑΝΥ, ΟΚ, ΨΙΒΙΟΝ ΟΕ σΟὉ. 

ΤΠΪ5 ἰ5 ἀεθο θεά ἤγθὶ σεπογα  γ, δἃ5. ἃ τ Πἰγ]ννη δηα ρστεδὶ οἱουά 
σοϊῃΐηρ τοι {[Π6 Νοσίῃ, νι ἃ Ἰαπληουβ 5Ρ] μἀουγ ἀγουπά 11, ἀπ ἴο ἃ 
ἢγα βαῃαίϊηρ οὔ σοπίϊπυοιιβ ἤδϑηθ5 τυ] τίη Σ (Ὁ. 4). 

Θοοοηάϊν, τπλοσα ραγ συ] ν [παι 15 ἀεβουι θεὰ Ὡς ἢ ἀρρεαγοᾶ σὴ 
[Ππ βιοσιῃ-οἱουὰ (ὕῦ. 5---.28).. ΤῊϊ58 νγὰ5 ἴῃ6 σῃατιοί οὗ 6οα, ἴῃ ψΜΏΪΙΟὮ Πα 
τοάβ, ἀδϑοθμαϊηρ ἴο ἴῃ6 δαὶ δηᾶ τρουϊηρ ἔγοιηῃ οὔθ ρ]ασθ ἴο δῃοίῃεγ 
(εἴ. οἢ. χ.). ΤΆ] οῃαγίοι 15 στεργεβεηίεα ἃ5 ουτϑί θα, Οἡ δδοῖ οὗ [ῃε 
ἴουγ 51.465 νγὰβ ἃ ᾿ἰνἱηρ οσεαΐασε οὗ υδῃ βῆαρθ, ψ} ἢ οὐδίτείοῃεα 
ννῖηρθ. ΑἾβδο οἡ δδοὶ οἵ (6 ἔουγ 5δἰάεβ, θεβϑῖ4α δδοὴ οὗ [Π6 ᾿ἰνίηρ οσθᾶ- 
ἴπτο5 (Ποσα ψγὰ8 ἃ νῆθε]. ΤῊς Ἰἰνηρ ογεαίυσεϑ ἀγα ποΐ σεργοβϑεηϊθα 85 
ὨΑΥΪΏρΡ᾽ ΔΏΥ Ρ]αίίοττ οὐ Ὀδδοιηθηὶ ὑπ δ γ ἴΠετὰ οὐ ν ὨΪΟΠ {ΠΟῪ βίαπα; ἴῃς 
ὙΠ 66]5 ἀ΄α υ5.18}}Υ βαϊά ἴο 8 “Ὀεϑι θ᾽ τΠδῃλ, ἱπ οἢ. χ. 2 “ἀπά ογ᾽ {Π6η]. 
Τα ψ Ώ66]5 ατα ἴο 6 σοησεϊνεά 85 δ Πρϊ δΔηρ]65 ἴο δὰςἢ οἵ [δε ίουγ 
51465 οὗ [86 οῃδτγὶοῖ, ρσγεβεηςηρ {Π6ῖγ τίτηβ ἴο [6 ἰουγ ροϊηϊς οὗ [6 οοτη- 

Αδονε ἴμε Βεδᾶς οὗ [ἢς ἔουγ [ἰνίηρ᾽ ογθαίιγεβ, ΟΥὐὁἁἨ ονοῦ {μεἰγ νἱηρϑ  ΠΘῺ 
ΒογϊΖζοηία! Υ Ἔοχραπαεβά, νὰ ἃ διπηδηϊθηὶ οὗ ογγϑίαὶ. Αὔονε ἴμ6 ἢγηγᾶ- 
Ιθηΐ νὰβ ἴῃ6 Δρρδάσᾶποα οὗ 4 (ἤσοθθ.0 Απά ὑροὴ {Π6 ἰἤτομα (Π6 
δΔρρθᾶγδῃςε οὗ οὔἊ {{|π6 ἔσβ, δποϊγοϊεὰ ψῈ ἃ ροῦν Ὠϊο ἢ νᾶ5 κὸ [86 
ΤΑΙ ΟΝ ἴῃ [ἢ ἄγ οὗ ταΐῃ. 

4. Οοά Δρρεδῖβ ἴῃ οἱουά δηά βίοστῃ : οἰουἀς δηᾶ ἀδυΐίζηθββ ἃτα τουπμὰ 
δρουῖ ἷτῃ, Εἶχ. 1χ. 24;1 Κίηρϑβ χίχ. σὰ; [οῦ χχχυλἔοέ. 1; 5, 1. 3. 
οἱ οὕ 44 πογίλ] ἴῃ Ῥϑβ, χχίχ. ἴπ6 ΤΠΘΟρΡΏΔΩΥ 4150 σοῦλας ἔσο [ἢ 8 

πογίῃ, δῃηὰ ραβ556ε5 βου νατὰ ἴο [(ῃ6 ἄἀεβεσί. Τῆς ἰάδδ οὗ ἴῃς ργορμεῖ οδὴ 
Πδγαὶν Ὀ6 [ῃδι [ἢ6 “ρ]αςε᾽᾽" οἵ δροάβ οἵ σοά, ἔτοπι ψ ῃὶοἢ ἢ6 ΠΟΥ ΘΟ Ί65, 
15 βιϊυαϊοα ἴῃ (86 πογίμοσγῃ ρατί οὗ ἴπ6 εὐ, ἴοσ ἢ βαὺν “186 Ὠδανθῃβ 
ορϑηῃβα ᾽ (νυ. 1). [ἢ οἴμοὺ ρδοεβ 6 γτείεσβ ἴο Εάβη, ἴῃς ραγάβεη οὗ σοὰ 
(χχυ", 13, χχχί. 8, 9) ἴοῦ ΨΏΙΟΝ ἢ ἈΡΡΘΔΙΒ αἷδο ἴο 56 [86 δῃλ8 
“τηουηΐῖ οὗ σοά᾽" (οἰ. χχυ δὶ. 14, 16), ἰδουρὰ νιϊπουξ ᾿ἰηάϊοαίίηρ ΔῺΥ 
Ἰοσα! γ ἔοσ {ῖ, Ὀὰὲ 1 του] Ὀ6 ὙΕΙ͂ Ρῥτεσδυίουβ (ο Ὀσὶπρ [Π658 ραββαραβ 

1-- 



4 ΕΖΕΚΙΕΙ, 1. [ν.. 5. 

Ὧ655 ζύας Ὀοιϊ 1, αηὰ ουὖΐϊ οὗ [ῃ6 τηϊάςὲ πογθοί 85 [ἢ6 οο] οὐ Υ 
5 οὗ δίῆθοσ, οοἱ οὗ (6 τηϊάξὶ οὗ ἴ[ἢ6 ἔτθ. ΑΪϑο ου[ῖ οὗ [π6 

᾿ ἰηΐἴο ΔΩΥ σοῃηδχίοη ψΙ Ώ (ἢ 6 ργεβοηΐ οὔθ. ΏΘη Τεῃονδῇ ἰεανοβ [6 
οἰΐγ (οἢ. χὶ. 23) 1115 ΘΊΟΥΥ ραβ865 ουΐ Ὀγ ἴδε Εδϑβὶ Βαίς Δα 5ϊδπαάξ ονεῦ ἴῃς 
“ὁ χῃουπίαϊη ΨὨΙΟὮ 15 οἡ ἴῃς Εδϑί 5ἷάε οὔ [δ οἰτγ,᾽ [86 τηουηΐ οὗ ΟἸ]νεϑ ; 
δηὰ ψΏΘη ἢδ ταΐυγῃβ ἴο ἴπ6 εν ἰερἷε ἢδ εηΐογ ΌΥ ἴπε ϑᾶπὶ6 δαϑὶ σαῖς, 
ΠΟ. (Πεγδίογα ἰ5 ἴο γθηγαΐϊῃ Ὁ ὌΝΟΥ δῃιϊτ (Χ}}}}. 2, χὶῖν. 2). [ἢ 15. χὶν. 
13 ἴἢε Κίηρ οὗ ΒΑΡΎ ]ΟΙ σέβοῖνεβ ἴο βεαΐ Ὠϊηλβ 6] ἰῃ {πε τηοιηΐ οὗ Ἀ5ΘΘΙΏΌΪΥ, 
ἴῃ [ἢ σϑοδϑϑβος οἵ [ῆς6 πογίῃ, ἀῦονε (ἢς οἴδαζβ οἵ (οα ; θαΐ ψμῃαίΐονου (15 
ῬᾶβΘΑΡῈ ΣΏ6ΔΠ5 ἰΐ Πᾶ5 20 σϑίεγεησα ἴο ἰῃ6 σοά οἱ ἴϑσγϑδεὶ. Ου (δε οἰἤεῦ 
Βαπᾷ {π6 ἰάδα ἴῃαΐ (ῃ6 ἰΠΘΟΡΉΔΗΥ ἀρροϑᾶῖβ ἴο σοῖὴς ἴομῃ ἴπ6 ῃοσίῃ 
Ὀοοδυβα [ἢ6 πουίἢ ννᾶ5 [Π6 σθρίοῃ τοτὰ ΜΠ Ϊσἢ ἴῃ6 Θηθ 165 οὗ ἴϑγδεὶ, (ἢς 
ἰηϑίταπηεηίβ οὗ (οά 5 νεηρεδῆςε, ψεῦα ἴο δἄνδηςθ, 15 δἱϊορείῃεν ἴο ὈῈ 
τοὐεοίεά. ΤΠ ΓΠδορῆδηΥ ἤεδσα 15 ποῖ ἃ τηδηϊ([ἐβϑίδιίοη οὗ (ὐοα 5ρεοΐδ!]γ 
ἴῃ ἴπ6 σπδγδοῖοσ οἵ δῇ ΔΝΕΩΡΈΓ ΟΥ Ἰυᾶσε; π6 ἄοδβ ποΐ ἄρρεαΐ ἴἰο (86 
ΡΙΟΡἢδῖ δ5 ᾿ηβαϊηβά ἢ δῆρσοσ. Ὅῇῆε (ΠΘΟΡΏΔΗΥ 0 ἀουθί Ἔοχργεββαβ (ἢ ς 
Ῥτορδεῖ᾽ 5 σοποερίίοη οἱ σοά, θα ἴΐ ἰ5 15 σοποθρίϊοῃ οὗ ἀοα 8ἃ5 ἢδ ἰβ ἴῃ 
Ὠϊη56}Γ δηὰ ἴῃ ἢἰβ παίυτγε, ἢοΐὶ 85 ἢ6 15 ἴὴ ργεραγδίίοη ἔου Δὴγ 5ῖρῃαὶ δςῖ οὗ 
Ἰυαρτηεηῖ, ΤῊΪ5 15 σοπο  αϑίνοΥ σῆθννῃ ὈΥ ἴη6 δοΐ {πᾶΐ ἴῃς {Πεορ ΔΩ 
ἤδγα, δη4 [δαί γε [6 ονδῇ ἄρ ρθαχβ ἔογ (ες ἀδβιγαοζίοη οἵ Γ επιβα] οὶ (ἢ. 
Υ]]1.--χὶ.), ἀπ ἤδη ἢα δραΐῃ ἀρρεδῖβ ἴο εηἴεσ (ἢ6 πεν [εγιβα]θτ δηθὰ 
τδκα Ὠἷδ αρῦοάεα ἴῃ (Π6 ἢδνν (ΘΡ0]16 (οἢ. ΧΙ.) ἀγα 411 ἰἀδηςαὶ, δοοογάϊηρ 
ἴο 16 5ἰαϊαπγχεηΐ οὗ (Ὠς ῥσορβεῖ : ““δῃηὰ ἴΠ6 ἀρρδδιδηῆσε ννᾶϑβ |κὸ (ἢ νἱβίοῃ 
ΨΏΪΟΒ 1 δὰνν Πθη 1 (Ὁ Π6) σδῆγα ἴο ἀεβίΓΟΥ [μ6 ΟἿ, δπὰ [6 [ὴς νἱβίοῃ 
1401 51νν. Ὀγ [6 νεσ Ὁ οθασ᾽" (Χ}}}}. 3). 

α γε τη οίάΐηρ ἐζσε} 11. Ζαξίπρ ἀοίά οὗ ἐξδε. ὍὙῆδ τρδδηΐϊηρ 
ΔΡΡΘδτβ ἴο ὕ6 [πΠαὶ [6 ἢἤγα ὨΟΘΘβδ ΠΥ σάνε οἱ ἤδλτμεβ οὐ ἤδϑθῃεβ. Τἢε 
ἐχργεββίοῃ 15 ϑυρσρεβδίθα Ὀγ (Π6 Ζίρζαρ, σμδῖη κε αβῇ οὗ ἴππ τυ πα οσθοϊί. 

ὀγίρλζρεες Ὑὰ5 αὐομξ 11], 1.6. αρουΐ ἴῃ 6 ΨΒΟΪῈ ῥῬῃθηοσηδηοῃ οὗ 5ἰοστω 
δηάᾶ οἰουά; ᾿Βουρὴ ἃ ρτεαΐ οἱουὰ [ἰ νγὰβ "]υτηϊηδίοα 411} σουηᾶὰ ὈΥ {86 
οοπίϊησουβ βαβῃϊηρ οὗ ἤτα νυ ΐη 1{. 

εοἶοι7" οὗ α᾽)7ἴ’΄’κόὐεγ)] Ῥεύμαρς ἐοοξ, ρσίαγες (ΗςὈ. εγ6) οἵ ἀιῶῦεσ. Τῇδ νογὰ 
τοηἀογοᾶ “"δαθεσ᾽" 15 οὗ ὑπορεΐϊδιη τηεδηΐϊηρ. ΓΧΧ. τοηάδεβ οἰεξέγοῦ, 
ὙΠΟ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ννᾶϑ βοηθ νΎῪ ὈΥ}]|1}2Δηΐ πχοῖδὶ, ἀ504}}Ὺ συ ρροβεὰ ἰο ὃ6 
8 δηγαίσαῃῃ οἱ σο]ά δηὰ 5|]νοῦ. 

οἱ ο7 ἐξ γε: οΥ δε 37] ὙὍὙμα νψοσγάβ βϑόῖη δὴ ὄἊχρ᾽δηδίίοη οὗ ἴα 
ΡῬτδοδάϊηρ Ρρῆγαβα ““οιἍ οὗ ἴῃ6 σιϊάϑὲ ἰπεγεοῖ. Βιυΐ (15 ρ]γαβα τοσα 
ΠδιΌΣΑΙΠΥ τείευβ ἴο [86 ο]6 ΒΕ οΊΘΏΟη, ἃ5 ἰἢ ζ. 56. ΤὴῈ Ψογάβ δῖα 
νναπίΐηρσ ἴῃ ΠΧ Χ. δηᾶ τῇδὺ Ὀ6 ἃ ροββ.'. [ἢ ροηπίης (ΠΟῪ ταὶρῃΐ ΡῸ δον 
ψἱ ἢ διαθοσ: Πκὸ δι ρεῦ ουῦ οἔμε τηϊάβί οὗ ἔτεα, ἃ5. δν. ἱ. 15, “ἾἶἸκα δῃ6 
Ὀτᾶβθθ Ὀυτγηΐηρ ἴῃ ἃ ἔσσηδοθ."" ΤῊ 15 ποῖ αυϊΐαε πδίυγαϊ, παι ΠῚ 15 1 
δίαιτα] ἴο ἴαΚα ““ἤτε ᾿ Ποῖα ἴῃ ἃ ρεηδσαὶ βεῆβ6 οὗ ἴπ6 ρτεδῖ ᾿ἰρῃϊ οδυβεὰ 
ΤΥ ἰῃς ἤτε (νυ. 13, οἢ. χ. 2, 6). ῬΡτορδῦϊνυ [86 ννοσάϑβ ἃγὰ ἃ ζγῃδιρΊ 8] ρ]οβ5 
τοίεσσιηρ [86 ἐχργαββϑίοῃ “ ουἱ οὗ [6 τωϊάϑί {μογεοῦ᾽" ἴο (ῃ6 ἔγχε, να ἴῃ 
ἰαοῖ 1 τείετβ ἴο [ῃΠ6 ψῃο]6 ψ ηἰ] νἱηα ἀπά οἱουα. Τα ῥτόρβμεί ἱμπηπηθαϊ- 
δε! Υ ργοσθεάς ἴο ἀββοθο ἴῃ ἀεῖδ1} (86 ἔουγ ᾿ἰνίηρ ογεαΐυσος, [Π6 ἢ 6615, 
{πε βυπηδιηθηῖ δηα ᾿ἤσοῦθ. Νὸ ομδ οὗ (ἢδ86 σδῃ ὃ6 ἴμε [Ὠϊηρ' οοτηρασγεά 
ἴο οἰδοίσυπῃη, θεοᾶυβε Ἔδοῦ οὗ [Πδπὶ 15 σοιηραῖθα ἴο βοιῃείῃιηρ 65σε. Ιἰ 



νν. 6, 7.] ΕΖΕΚΙΕΙ, Ι. ς 

τηϊάϑι ῃοσγεοῦ ωγιθ [ἢ ΠΠΚΘ 655 οὗ ἔουγ Πνηρ σγθδίαγοβ. Απά 
[Π15 τᾶς (Π6ῚΓ ΔρΡρδάγδῆςα; {ΠΥ δα [86 ᾿ΙΚεηθθ5 οὗ ἃ τηδῆ, 
Αῃά 6067) ομα μά ἔουγ ἴδοθϑ, δηα δνθῦυ οὔἱδ ἢδά ἔοι ΨΊηρ5. 
Απά τΠεὶν ἔδεϊ υέγέ κἰταῖρς ἔδοῖ; δηᾶ (Π6 5016 οὗ {πεῖν ἔδεϊ 

δεειῃ (μαὲ [πε σοτηδἰηδά εἴξεοϊ ρῥγοάποεα Ὀγ (Π656, [Π6 Ἰοοῖκ οὗ [μ6 ψῇο]6 
τηδηϊξεοίαίίοη τοίζἀξη ἴῃς τε ραβίυοιβ οἰουα, (Πς σΒαγὶιοί, νίηρ' ογεαΐυγαβ 
δηά [86 16, ψᾶ5 ἃ βϑρεηάουσ {κὸ [Ὠαΐ οἵ εἸεείτα ἡ. ΝΏΘη ἴΠε ρῥσορῇῃεῖ 
Ἰοοϊκεα πλοῦα Ὠδύγον Υ (ἢς6 σόηοταὶ 5ρ]επάουν ταϑοϊνεά 1156] 1ηἴο (658 
ἰπαϊνὶάυ4] [Ὠΐηρ5, ἰνὶπρ ογεαΐασγεβ, 66 ]5 δΔηα 50 οῃ. 

δ--14 ΤῊΞ ΒΕΟΚΒ ΠΙΝΙΝΟ ΟΕΕΑΤΟΌΒΕΞ. 

ὙΠεβ6 ἀύα ἀδβου ῃεα 85 μανίηρ ἴῃ σεποῖαὶ ἴἢ6 ΠυπΊδη ἔοι ; (ΠΕΥ̓ ΤΈΓα 
ετεοῖ δῃᾶ δὰ δρραγεηιν ἵννο ἔεεί (σύ. 5, 7); ἴμδγ ἢαά ίουγ ἔδοεβ, ομα 
Ἰοοκίηρ δα ἢ ννᾶῪ : ἰδ ίαςε οὗ ἃ πδῃ, ἃ ἰἴοῃ, δὴ οχ δῃά δὴ ϑδρὶε (νυ. 10). 
ΤΙΘ τδηβ ἴδοε ννὰβ ἴΠ6 ἰτοηΐ δος οὗ δδοῇ, δῃά τηρεῖ ἴῃς ογα οὗ [ῃ6 
Ῥεμοϊάοσ ψἢο Ἰοοκεα δἱ {ῃ6 σπαγῖοῖ οὐ ΔῪ οὗ ἰἰ5 ἴουγ 5:465, δηᾶ τἢιι5 
ἤδη ἴδ οἤδτγῖοῖ τηονϑα ἴῇ δὴν ἀϊσγδοίοη (6 ογοδίασα οὐ [ῃδΐ 5146 Πδά 
ἴῃε ἀρρϑάγαησε οἵ δὴ μ“ἶὲναποίηρ δηῃ. ὍΤἢα Πἰνὶηρσ ογθαίατοβ ἢδα βοῇ 
ἴουγ ννίηρδθ, οὔδ Ρδίγ θείηρ υ5εἀ ἴη Αἱρῃϊ, δηά (6 οἱπεσ ραὶγ σονογίηρ (ἢ 6 
Ῥοάγ (συν. ό, 1). ΤὮΕ ἱνὸ ραΐγβ οἵ ψίηρϑ 6 γα ΡγοΌΔΡΪΥ δὲ σῖρηςϊ δηρ]θ5 
ἴο οὔδ δῃοίμει, ομβ ραὶγ θεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς οπὶ δηα Ὀδοῖς 5465 δπά {86. 
οἴμεῦ ρδῖσ ἴἰο ἴΠ6 ἵννο ἰδίεγαὶ βιάθβϑ, ἔογ ἰἴ 15 βαϊ!ά ἴῃλὲ {ΠῸΥ μδᾶ Ὠυμηδῃ 
μαπᾶς ὑπάεσ {ΠΟΣῚ ψηρδ οἡ (ΠΕΙσ ἴουγ οἰ ἄεϑ (νυ. 8. ὙΠΘΥ δά (ἢ ἴουτ 
Ὠδηᾶβ οΥὁἨἁΎ ΔΑΓΠῚ5 ἰΚὸ ἴπο56 οὗ θη. Τμεῖγ ἔθεῖ, ἰΠαϊ 15, {μεῖς ᾿ἰπηὺς γνοῖ 
βίγαισῃι {|κ6 ἴμοβε οἵ πηθη, Ὀαϊ [Βεῖγ δεῖ ρσόρεὺ νγεγα γτουηά [16 (ῃοβα οὗ 
ἃ (ΑἹ (νυν. 7). ΔΝΏΘΩ ἴῃ τηοϊΐοη δδοῦ οσγεδίυσε ἐχραηἀεα ομα ραὶσγ οἵ 
ννΪηρϑ, (μαἰ ἰ5 [ὴ6 ψ]ηρθ οἡ ἴπε τἰρῃΐϊ δπά Ἰοίς οὗ [ῆς ἔἤοπὲ ἔδοθ; [68 
Ἔχραπάβα ψἱηρϑ οὗ ἴῃς ἔουγ [5 ἰογτηδα ἃ βᾳιάᾶγο, (ἢ 6 τ ρ5 οὗ (ες νψἱηρϑ 
οὗ 6ϑδοῖ ογϑαΐυσε ἐουοπίηρ ἰἢο56 οὗ ἵννο οἵ 115 [6 ]]οννβ οἡ ἴδε σίρῃῖ δμα θὰ 
[με είς (νυν. 11). ἌΘΩ [δα [ἰνίηρ ογεαΐαγοβ δἰοοα 511}} (εὶς ψίηρβ 
ἀτορρϑὰά (νυ. 24). 

δ. ομέ οὗ ἐδ »ιἶάεί ἐλεγ:07}] Μοβῖ παίΐυγα!ἶγ, ουὐἱ οὗ [ἢς τηϊάϑὲ οὗ ἴῃς 
ὙΠΟ]6 ῬΒοποθηοη οἵ (πε ἰεπιρεβίπουβ ἤσδγ οἷουά, τΠουρἢ 1 πὐσαΐῖ θα 
ουῖ οὗ ἴῃαΐ 5Βρὶδηάουν ἢ ἢ γ85 {κὸ εἰεοίγσαια. ΕῸΥΣ “Πἰνίηρ οσεδίυγαβ," 
85 ἔσν. ἴν., ἴῇοτγα υηίογίυ παῖε! υ τεηάογεα “΄ Ὀθαϑίβ.᾽" 

6. δαά γον 745] Τῇδθα εῖε ἃ τηδη β ἰῇ ἰγοηΐ οὗ δδοῖῦ, δὴ βαρ θ᾽ β 
οΡροϑίϊβ ἴο 1ἢϊ]5 δἱ ἴμε Ὀδοὶς οὗ Ἔδοῖ ; ἃ Ἰἰοῃ᾽β οὴ {6 τὶρῃξ μβαπά οὗ βδαςῇ, 
δΔηα ἴδε ίδοε οὗ δῇ οχ οἡ [δε Ἰεῖ οἵ βδοὺ. Τυβ ίουγ ἀϊβδγθης ίασας 
ΜΓ Ὀγοβοηςοα ἴῃ ϑδοῦ αἀϊτοοῖίοη, 50 ἴπαΐ ἴῃ ψῃαΐονοσ ἀϊγοοίΐοη [ἢ6 016 
τηοναϑα, Μ 116 ἃ τηδηβ ίδος γνὰβ ργεβεηϊθα ἔγχεϊ, (ἤοβε οὗ ἃ ᾿ΐοῃ, δὴ οχ δῃὰ 
8 οδρὶα ΕΓ 4150 εποουηίεγαεά. [Ι͂π (ἢϊ5 νίαν ἴῃς ἔουγ ᾿ἰνίηρ ογθδίαγαβ 
τηδάδ ΠΡ Οηα ογεαΐασζα, δηᾶ οδοὴ οὗ ἴῃς ἴθ νγὰ5 ἰῇ 5118}} (δὶ ννἱοὰ [6 
ἔουγ ψεσα σοι] ηθά. 

Ἴ. οἰγαΐρλέ, κε “Ἐεεῖ "ἢ δῖα τηθδῃβ ᾿πῦ85. ΤὭδθε ἈρΡρθασ ἴο ἢανα 
ὈδεΩ ἔνο ἴῃ Ὡσρεσ, ἱπουρὴ (818 ἰδ οΐ Ἔχργαβϑὶν βἰαιϊθά. Τῆς ἴοοί 
1156} γγὰ5 τουπμά, οὐ ἃ5 τη ἢ 50 45 (Παΐ οὗ ἃ οαἱί, ΤῈ ψοσγὰ “"βίγαιρῃιἢ 
ΔΡΡΙ]ἰοά ἴο ἴμε ᾿ἰπ 5 πηθδῃβ βίαν “ ὄνεη,᾽᾽ 1. 6. ῬτοῦδΪν ψἰουϊ ρτο- 

Ὁ Οἱ 



ό ΕΖΕΚΙΕΙῚ,, 1. [νν. 8---ἶτ. 

ζύας 'πκ6 ἴΠ6 5016 οὗ ἃ οδ ἐ᾽8 ἴοοῖ : δῃά {Π6Ὺ βρδικὶ θα Κα τῃ6 
8 ΟΟΪουΓ οὗ Ὀυγη]5η6 4 Ὀγτᾶθ5. Απά ῴεν Ψαά ἴῃς μαπάβ οὗ ἃ 
τη Ὁπάογ (Π6ῚΓ Ψ]ηρ5 Οὐ [ΠΕΣ ἴουσ δἰάθβ; δῃηᾶ Π6Ὺ ἔουγ 

9 δά [ΠΕῚῚ ἔδοθϑς δηᾶ {πεὶγ ηρ5. ὙΠΕΙΓ ψηρ5 2067 Ἰοϊηοα 
ΟΠΘ ἴο ΔηοίθοΓ; ἴμ6Υ τὐγηδα ἠοῖ νΏδη [Π6Υ ψεηῖ; (ΠῈΥ ψθηΐ 

1ο ΘΥΟΙΥ ΟἿ 5ίγαρῃΐ ἔοσννατά. Αι ἴοσ ἴπ6 ἸΚοῆθθ5. οὗ [Π6ῚΓ 
ἴλεοββ, [ΘΥῪ ἔουγ Ὠδα [Π6 ίδαςα οὗ ἃ πῆδηῃ, δηῃὰ [ἢ ἕδος οὗ ἃ 
Ἰοη, οὐ [6 τρῆϊ 5146 : δῃηᾷά [Π6Υ ἔουσ δά [Π6 ἔδοθ οὗ δῇ οχ 
οὔ [ἢ6 ἸεΗϊ 5146; [ΠῸῪ ἔουΣ 4150 δᾶ μὲ δες οὗ δῃ δδρῖδε. 

τς ΓΏΙ5 2067 (Π6ῚΓ ἴδοθβ: δηᾶ [ΠῈΣ Ψ]ηρ5 τύέγὲ βἰτειοῃμαα υρ- 

ἰὐρεταησς οὐ Κηοΐ 500} δ5 ἃ Κπεα-ἰοῖϊπί ψουἹὰ θ6. Τῆς ᾿ἰνίηρ ογεδίιτα 
ἀἸά ποῖ πεεὰ ἴο ἴσῃ, δηά 5 ἰΙεσ γὰ5 νἱϊουί Ἰοἰηί5. 

ἐἦέν ςῥαγξἰα... ὀμγγεελεα ὁγα.55} ἰῃαϊ 15, (ἢς [᾿π|ῦ5 οὗ (ῃς ογεαίασα, ποῖ 
(Π6 Ἰνίηρ᾽ ογεδίατα 11561{,  δη. χ. 6, “" Ηἰ5 αὐτὴβ δηά ἢϊ5 ἔδαί 1Π|κ6 [ἢ ΘΟ] ΟἿ 
ἴο Ὀυτγηϊςῃεὰ Ὀταβ5" (δν. ἱ. 15). ““Οοϊουτ " (111. 6γ6) 15. ρσοῦδθὶγ 
““ρίαῃοε ᾽ (σ. 4). 

8. Ἐδοὴ Ἰ᾿ἰνίηρ οτοδίαγο Ἀρρθαῖβ ἴο ἢανθ Πδᾶά ἔουγ παπᾶς οὐ 4715, οἵ. 
οἢ. χ. 21. με ἰαϑῖ ψχοσγάϑβ οἵ νυ. 8 γι Ὀς Ἰοϊηεαά ψΊ ψ. 9: “8πηὰ τῃ εἰν 
ίαςθϑ δηά {πεῖγ ννίηρβ, οὗ [ἤδι ίουτ--- ποῖ ηρβ ἡγεσα Ἰοϊηθά οὔ τὸ 
δΔηοῖπου ; (Π6Υ (ἀγηεα ηοΐ Πεη ἴΠδΥ νηΐ, [ΠΘΥ νηΐ ἜΝΕΓΥ ΟΠ 5ίταὶρἢς- 
[οὐνασὰ." Τα τηϑδηϊηρ᾽ 15 (πΠαὶ ἃ5 δασὴ ογεδίυσγα ] ἢ Π15 ουἰδιτειοῃμοά 
γΠὩρϑ ἰογηεα οπ6 546 οἵ (Π6 βηυᾶγε ἢϊ5. ψίηρβ του θα ΟΥ̓́ΝΨΕΓΕ Ἰοϊπεα (ο 
ἴ[ἢοβε οὗ ἵἴννγο οἴμεσ ογτεδίαγοθ, Ο6 οἡ 5 τρῃϊ δηα δηοίμοσ οὐ ἢϊ5 ἰο[ϊ. 
ΤΠ ψόοσάβ “ΠΟΥ τυτηεά ποῖ᾽ τείεγ ἴο ἴῃς ἴδοεβ. Τῆς ἂῇονςε βοηίθησα 
ἷς ΨΕΙῪ ἀυκνασα, ἀπ ἴῃς σι ΠοΪς ἰς σίνεη Ὁγ ΓΧΧ. ἰῃ ἃ τουοῇ ββογίογ 
ἴοστῃ : Ψ. 8 δῃά (δ ίαςε5 οἵ δὶ ἴουσ Φ. 9 (ἀγηεα ποὶ ἤθη ἴον ψεηΐ, 
[Π6Υ ψγεπῖ ἜΥΟΥΥ ΟἿΘ 5ἰγαὶσῃογιναγά, Τα οἶδιι5εβ ἴῃ συ. 9 (Ηε,".) οογζε- 
βροπά σεβρεοίίνοὶυ ἴο ὕν. 11,12. 

10. Ἐραὰ ἃς Κ. .., αμώ ἂς 70» ἐἦδ ἐΐξερεςς οὗ ἐλεὶγ γα: ἐδεν λαά ἐλε 
7 οξα παρ; αηπα “λέγ 707 ἀασά ἐδ γαζδ οὔ α 7ξογε ον ἦέ γὴρἀέ σέαΐξ, ὅτε. 
ΤΙ τρηϊ 5146 15 [ῃαὶ οὗ (6 ᾿ἰνίηρ᾽ ογεδίασε, ηοί οἵ [με Ὀεποϊᾶσγ. 

11. 7άμε νετθ ἐλδῖγ γα] ΤῊΪΒ τεμαδγίηρ [5 ρεσμαρβ ͵υ5ξ ροββίθ]ε, 
Ῥδγ ου]αΥγ 1ξ ργδβεηῖ ἰοχί ἴῃ Χῖν]]. 17, 18, 19 Ὀ6 δοσερίθα (νδιοὮ τηοϑβῖ 
ΒΟἤοΙατϑ, Πού νυ, ]ἴ6Ὶ δοοογάϊησ ἴο Ὁ. 20). Τῆδ ψοῖάβ αζὸ γδίῃου ἴὸ 
6 ομλιεὰ (χὰ ΓΧΧ.); οὐ ““Ἰηνναγάϑ  (ρϑηϊηδῃ) 8 (ο Ὀ6 τοδὰ ἴοσγ 
“ {πεῖν [ασα5 "ἢ (ρεπδθαλ) 8 ΔΝ ΘΙ]. δηὰ δἰἰδομεὰ ἴἰο συ. το---ἰἀσ χες 
Ο7 αν»: ἐεαρίε ἐρμευναγαϊ, 1. 6. ἰονγατὰβ ἴπε6 οθηΐσε οὗ ἴπΠ6 ομδγίοῖ, ὙὍὙὴδ βδ1ὴ6 
σἤδηρα 15 τεαυἱγεᾶ οἢ. χὶ. 22, 26. 

“υἱρερς ετα οίγοίςλεά τῤιυαγα Οτ, δᾶ [6]. ψὴπρΒ τ χ0 οαυὐἰδίχοϊομοα 
ΔΌΟΥΘ. ΤῊ νγὰ5 [ΠΕΣ ἀρρεάγδησα ΏΘη ἴῃ Πιρμΐ ; Θά ἢ ογοδίυσε βίγείςἢ- 
εἀ ουξ οῃξ ραὶγ οὗ ψίηρβ ἀῦοναθ, ΨΏ116 ἴ86 οἴπεσ ρμαὶσ σονεζεά 115 Ὀοάγ. 
Τα νίηρβ Ὀεϊηρσ ἀχρδαηάεα Ποσίζοηιδ ! νυ νου ἃ 6 ΠΕΔΙΙ͂Υ οἡ ἃ ᾿ενεὶ ἢ 
ἴῃς Ποαδὰ οἵ ἴδε ᾿ἱνίηρ οτοαΐυσο, ἤθησα (ῃ6 ““ βχιηδηγθηῖ᾽ 5 βαϊὰ ἰο Ὀς 
ονδσ ἴπ6 Βοδάϑβ οὔ ἢε ᾿Ἰν]ὴρ᾽ ογθαϊγ65 ΟΥΓὁἨ Ονσ (Πεὶν ἐχραπμάβα νἱηρβ (νυ. 22, 
23). ΤΈδ ποχῖ οἴδιδε τεδαϑ 1 ΘΓΑ]]Ὺ : ευόγγορθ (οὗ ἴῃς ᾿ἱνίηρ οτγεδία τα) 
λαά ἐπυο τυΐρερε 7οἴπῖρηρ ἐυεργομό (οἱ ἴῃς ᾿ἰνίηρ ογεδίαγεβ ἴο [6 οἴῇεῖ5). 

ἊΝ 
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ψαΙὰ , ἴνο τυζρρς οἵ ἜνΕΤΥ ΟἿ τύ67γ6 Ἰοϊηε ἃ οὴς ἴο ΔηΟΙΠΟΥ, 
Δηα ἴνο σονογεα [ΠΕΙΓ ὈΟά]65.. Απα ἴΠῸῪὺ ψϑηΐ ἜΝΘ ΟἿΘ 
βίΓΑΙρὮϊ ἐογνναγά : ὨΙΠΟΙ [06 ΘρὶΠ νγὰβ ἴο ρο, ἴπεὺ νψεηῖ; 
αμα τ γ τὐτηδα ηοΐ θη ἴΠ6Ὺ ψεης. Α5 ἰοῦ ἴῃ6 |κ6 6 85 
οὗ τῆς ]ινὶηρ ογεδίαγαβ, [ΠΟΙΓ ρρθάσδηος τας ἰκῈ Ὀυγηϊηρ 
(0415 οὗ ἄτβ, σϑμα {πκ6 ἴ[ῃ6 ἀρρδδίδῃσε οὗ ἰδὴρ8 : ἴἃ ψϑηΐῖ ὑΡρ 
δηὰ ἀἄονῃ διωοηρ ἴἢ6 Ἰἰνὴρ οἴδαΐασγοβ ; δηᾶ ἴη6 ἔτε νᾶ 
ὈΠρΡΏϊ, δηά. ουὐ οὗ [ἢ6 ἔτεα ψεηΐῖ ἐουἢ Πρ ηρ. Απα [ἢς 
᾿ἰνιηρ ογεαίασας σὴ δηᾶ τοζυσηθα δ5 [ἢ6 δρρεδζδῃςς οὗ ἃ 
Βαϑἢ οὗ Πρ ςηΙηρ. 

ΤΠ τὰὲ τοχί ΡῈ σοχτοοίΐ ἰΐ οἰδΐθβ βοιηθνν δὶ 6]]1ρι1ς41}}0 ψηδὶ 15 βαϊά ν τ τἢ 
ΤΊΟΥΘ Ῥγδοϊβίοῃ ἴῃ τ. 23 (οἴ. τ. 9), νῖΖ. (ἢαι τῆς {05 οὗ [ῃ6 Ἔχραπάβα 
ὶηρθ οὐ οἠς ογεαίιγα ἰουσμεά (6 ἂρ5 οὗ ἴῃε ψίηρβ οἵ ἵννο οἴου 
οτγεαΐαγεβ, οὐ δἰβ σρμὶ δῃᾶ οὐ ἢ15 Ἰεἴϊ. 

12. τυερέ εἰγαίράξ,ογεσανα) 1.6. ἴῃ [Πς αἰτεοίίοη ἴο ψ σῇ [ἢ ᾿ἰνίηρ ογδαᾶ- 
ἴτε 5 ἕαςα νψὰθ ἰὐγηοα. Τα ομαγίοὶ πδὰ ἴουγ 51465 ἰδοίπρ (6 ἴουγ 
αὐυδγίετβ οὗ ἴῃς Ὠδᾶυθῃβ ; ΟἹ ΘΔ 0} 546 οἱ (6 οσῃατγίοϊ νγᾶβ ἃ ᾿ἰνίηρ ογθᾶ- 
ἴαγε ψ Βοβα ῥγϊησὶραὶ ίδςα, ἴῃς Βαϊηδη, Ἰοοϊκεα ἴῃ (Π6 βὰς ἀϊγεοῖ! οὴ ἃς 
ἴῃς 546 οὗ [86 ομασῖίοϊ οὐ ψμῖοἢ ἰἴ βίοοά. Τῆμυβ (ἢ6 ψΠοΪς, [Π6 οματγῖοί 
δΔηὰ Ἰἰνίηρ ογεαίυσεβ, ργεδεηίθα Ὄχδοῖ]ῦ ἴῃ6 βαῖηθ ἔγοπίὶ ἴο βαοῇ οὗ (δὲ 
ἔουγ ἀϊτεοοϊίοηβ, δηά ποτ 5 0 πεοα ἴο “1τὑτὴ." 866 νῆαδὶ ἰ5 βαϊὰ οἵ 
[86 ψῇβεΪβ, θ. 15 δέφ. 

τυλί!λον ἐλ «ῥέγίξ τοαᾶς 9 »Ὁ] ΤὨδ ““5ρ᾽ 1 15. ἴῃς ἀϊτθοιϊίίηρ ἱπρι56. 
τ ἀϊὰ ποῖ Ὀεϊοηρ ἴἰο [6 τηάϊν!άυα] ᾿ἰνίηρσ ογεαίασες Ὀαΐ ἴο [Π6 ΨΠ0]6 
τηδηϊ εϑίδίίοη σοσηροβαά οὗ ᾿ἰνίηρ σγεδίυσεβ, 6 6]5, πα [86 Ππ|κα. 

18. Α ὕ5]ρῃξ σοτγθοίίοη οὗ [πε ἰοχὶ δον 1,ΧΧ. 5 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴῃ (ϊς 
ψΟΙΘ6, ψὨΙΟἢ 5ῃουϊὰ τεδὰ δα ἘΌΝ. τρᾶσρ., πᾶ 1π [709 πιϊάβὺ οὗὁἩ [9 
Ἡἰνῖηρ᾽ ΟΥΘΔΙΌΣΤΟΒ 8 85 ΒΌΡΘΑΓΆΠΟΘ 111 ὈυΣηηρ᾽ 00818 οΟὗὁὨ Η76, 111κ0 
[19 ΔΡΌΘΑΓΔΠΟΘ οΟὗὨ ΟΣΟΩΘΒ. ΤὮε ἀεβοτρίίοη οὗ ἴῃς ᾿ἰνῃσ ογεαΐαγεβ 
{παιάβοϊνες ννὰβ δη 5 ῃ6α ἰῃ Ψ. 11; ἴῃ [815 νϑῦβε ἴΠ6 Ῥσορῇποῖ τείειβ ἴο [ῃς 
ἄγε ἴμδἱὶ ννὰβ Ῥεΐνδεη ποτὰ (οὮ. χ. 2, 6 544.).. ΤῊ ψῇοΪῈ Ρῃδηοϊηθηοῃ 
Τοργοβθηίβ ἢοΐ ΟἿΪγ ἃ οσδασγίοῖ ου ψῃϊο ἢ Το ῃονδὴ τίαθβ, Ὀκὶ 150 ἃ [γοὴς 
οὐ ΜὨΪοΝ 6 5115 δῃά ἃ ρἷδος ψἤοσα ἣς αοϊάεβ. Ηδησε 85 ἴῃ 15. νἱ. 
ἴῃοτα ἰβ δὴ αἷϊαν ἢ ὅσο. ὙΠ τδ6 ἰάφα οὗ βαϊδῆ, ἤονονοῦ, (μ6 
ῬΌΡΠΕΙ ἢ45 σοι ἰηδα (Βα οἴμεν {μδὲ σοα]ς οὗ ἢτα δοσοζρδην ἴῃς πηδηϊ- 
εϑίδίίΐοη οἵ [μονδὴ (5. χνὶϊ. 13)» δῃὰ [86 Δία ἥτε ρσῖνεβ ουὖἱ βδςῃδς 
π|κὸ [6 ᾿Πριηΐηρ,. Τὶς δραΐῃ [85 βιιρρεβίβα (Π6 σοτθ!ηδίίοηβ ἰῃ πν. 
νἱ. 9, ΥἹἹ]. 2----6. 
τῷ ΠΡ δ θεν (65{1ῆ65 τπδὲ [815 νεῖβε 85 ῃοΐ ἰουπᾶ ἴῃ ΓΧΧ. ΤῊΘ 

ψοῖβα ὈΟΙὴ ἴῃ γερασζὰ ἴο ἴθιχηϊ ΠΟΙ ορῪ δηᾶ σοῃϑβι τοίου 15 αηςτδηβ] ίθ Ὁ ]6. 
Το ψοσζά τοπάθσγθά ὅση ᾽ [8 20 Θχίβίβῃηςο, δηα [Πδἰ (ΓΔη5]αιεα “ΗΔ 5} 
οὗ Ἰιριϊηρ ᾿ἢ ἰσ δαυδιγ υὐκῆονη. Αἰἰεμιρί πᾶν δε τιδᾶς ἴο 
διηαεηά (Π6 νϑῖβα ὈΥ͂ βυρϑι Πρ ἴογ τα ἃ τϑὰὶ ψογὰ, ““ψεηΐ ουἱ᾽᾽ἢ 
(γαςο ἴοσ τᾶςο), δῃηά (6 ἀὐεουδι ψοτὰ “ΠΡΒιἱηρ᾽ ἕο [Π6 πῃ κηοννῃ 
ἴοττα 50 τη ογοα (ράγαὶς ἔος ὈαΖακ). Βυϊ 5:0 ἢ ἃ τηονειηθηΐ ἴο δηὰ ἔτο 



8 ΕΖΕΚΙΕΙ, 1. [νν. τς, 16. 

ι5.. ΝΟΥ͂ 451 Ὀεῃδὶ ἃ τῃ6 ᾿ἰνίηρ ογθαίυσεβ, Ὀθῃο] ἃ ομα ΜΏ66] 
Ὅροη (ἢ δα ὈΥ [Π6 Πἰνηρ ογθαίυσεβ, ν] ἢ ἢ15 ἸΟῸΓ ἔδοα8. 

τό ΤὭΘ Δρρδάγδηζε οὗ [ἢ6 ψῇθε]5 δηά {Πεὶγ ψοῦκ σύας Κα πηΐο 
ἴῃς σο]ουγ οὗ ἃ ὈΘΙΥ] : δηά [Π6ῪΥ ἔουγ δα οἠςβ ᾿ἸΚΘΏ658: δηᾶ 
{Π 6 Γ ρρθάζδαηςθα δηά [Ποῖ νοσκ τυᾶς ἃ5 1 ψεῖα ἃ ΨΏδΕ] [η 

οΥ Ῥδοϊκνναταάβ δηά ἰογσνναγάς οὐ ἴῃς ᾿ἰνίηρ ογεδίυγεβ ἰ5 ποί βυσρεϑίθα ὈῪ 
Δηγι ηρ βαα οὗ {πε πὶ ΠΙΓΒοσίο οὐ αἰϊογιναγαβ; [Π6Ὺ σουὰ ποῖ τηονο 
ψ μοῦ ἃ τπηονειηθηὶ οὗ (ῃἢ6 Ὑγμοῖὶς οπαηοῖ, ἀπά βυς ἢ ἃ ἀδγίίησ δῦουΐ 
κ6 ρμίηηρ οἤεμαάς δραϊηβί (δαί ψ σῇ 15 Ὀεσοηηίηρσ ἴῃ ἴῃς αἰνίηθ 
τηδηϊεϑίδίίοη. Τὴ νεῦβα 15 ῬΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ τηδγρίη8] δι] Ποδίϊοη οἵ Ψ. 13, 
ἄμα ἰο ἴἢῆ6 εὐτοσῦ πο ἢ μδα ΔἸγεδαΥ οτερί ἰηΐο ἴμαΐϊ νεῖβα, τηακίηρ ἱὲ 
ΔΡΡΙΥ ἴο (ἢ6 [ἰνϊηρ᾿ ογθαΐαγεβ ἰηβίοδά οὗ ἴο ἴῃ6 ἥτε δίνη [Π 61. 

16---21. ΤῊΝ ΕΟΥΚ ΔΝΉΕΕΙ.5. 

ΤὮΘ ῥυορῃεῖ βὰν ἴουγ ψῃθεἶβ Ὀεϑῖάς (Π6 ἰουγ ᾿ἰνίηρ ογθαίαγεβ, Ομ 6 
ψΠ6Ε] θεϑιαθ βοὴ ογεαίισε. Τῇδ ἢ εε]5 ἰουσῃοα τῃ6 στουπά, ἀηὰ ετα 
41} Αἴ1κ6, βανίηρ [86 ἀρρθάζαηοε οὐ ἰδιβῃ!βῃ-βϑίοηθ. Τὴ σοηδίχιοίίοη 
οἵ βδοῦ δρρθᾶσγεα δ5 1[ἃ ψῆεεὶ ασα ΣῈ ἃ 66], [Πμδ[ 15, Θδ ἢ} οὗ [ῃ6 
ἴουγ ΠΕ 615 Ἰοοϊκεά [κ6 ἵννο 6615, ουςηρ' δ ἢ οἴπεν αἱ τίρῃϊ δηρ]6β. 
Ιη (815 αν βδοὴ οὗ ἴπ6 ἔουσ ψἤεεὶβ δα ἃ τίτη οἵ οἰγοιτηίεγεηςε ἰδοϊηρ 
Θδοἢ οὗ [86 ἔουγ ἀϊτεοϊίοηϑ, }ι5ῖ 45 [6 ᾿ἰνίηρ ογοαίαγα δα ἃ ίδοε Ἰοοκίησ 
ἴῃ δδοῦ ἀϊγεοίίοη, 50 (ἢδὶ ἰοναγὰ ψῃδίανοσ αυδτίεῦ (86 οσῃαποίὶ τηονθα 
,ρμ» ψὮξε]ς βεεπιεά ἴο Ὀ6 τυπηΐηρ ἰῃ (Παἱ αἸτοοϊοη. ὙΠ οΙγ [61] 065 ὑγοσα 
[.]] οἱ ἐγεβ. Τῇαε τονεηγχθηΐβ οὗ {86 ἢ ε6]5 σοσγεβροηάεα δητ ταῖν ψἸῆ 
ἴΠο56 οἵ τς ᾿ἰνίηρ ογθδίιγοβ, [ΠΕ ννεηΐ, τοβα, οὐ βίοοά 5[1}} δοοοζάϊηρ ἃ5 
τῆς 1ἰνίηρ οχεαΐαγεβ ἀἸΪὰ. ΤῈ ψ Βθοὶβ ψψαῦα ἢοΐ ἰηδηϊπηδίθ, θυϊ ραᾶτῖ οἱ 
[86 1ἰνηρ οἰατγίοϊ οὗ ἀοὰ; (ῃ6 ““5ρ τ᾽ οὗ [δς ᾿ἰνίηρ οτεδίαγα νγὰ5 4150 
ἴῃ ἴῃ6 ψνῇθεὶβ. 

16. δελείά {ἦς 7 υἵγερ᾽ ογέαζμ»γ45) 111. αμα 7 δατὺ 1ἦ0ε ἔίγρ' ογ αι»: 
αγπα ὀελοίά. 1, ΧΧ. τοαᾶς, σπα 7. τατὸ απαά δελοἰα--- τες 56} 85 Οἢ. ΥἹ]ἱ, 2, 
ΧΙ, 9. 
ὃν ἐκ ἔνέηρ' ογ ἐπα 12,745] ὈΘΒ᾽ᾶθ, ἃς ΚΙΥ͂. 
«οἱἱὰ δὲς γον 7ακ25] 111. ἀεεογαἰΐρερ' ἔθ, οΥ, αὐ ἀξς 797 γαεέΣ. 1,ΧΧ. τεϑαᾶϑ, 

70 ἐλε5έ 70:7, ἃ5 ν. το, ΨΥ ὨΙΟὮ 15 βτρ]6υ. [Ἃἢ [86 ρτγεβεηῖ ἰαχί (6 ““ἴουζ 
ἴλοες ᾽᾽ τηυδὶ Ὀ6 ἴῃοβα οὗ δᾶςῇἢ οπε οἵ {πὸ ᾿ἰνίπρ' ογθαΐυσεβι Τῆς ρϑηοτδὶ 
56ῃ86 ΔΡΡΘδῖβ ἴο Ὀ6 ἴῃδὶ ἔουγ δδοῦ ίδος οὗ {π6 ᾿πάϊνιάι8] ᾿ἰνὶηρ᾽ ογεαΐυγε 
ποτα ννὰ5 ἃ 66]. Τῃδ ἀρρεάσαηοςς ψου]Ἱᾶ ὈῈ 50 ἰξ ἴῆ6 νῇεαὶ σϑδ]]}γ 
Βεοιηθα ἵψὸ 6615 ΟΡ ΟἿΘ ΔηΟΙΠΕΥ ἰγϑθνεσβεῖυ. ὉΠ ροβιίοη οὗ 
{πὸ ᾿ἰνηρ ογεδίατε ψν85 ἀῦονα ἴῃ6 νὮεεϊ, (Βουρῃ (Ὠ6 τὰ οὗ [86 ψῆδεὶ 
τἱσηΐ 6 Πίρῃοσ (ἤδη ἢΪ5 ἰδεῖ (Χ. Δ). 

16. 2.4 εοἰομ7" οὗ α δογγῇ Ἡεῦ. 2αγελέελ-ίο716, 50 πδῃιθᾶ ἴσοτῃ Τατῖ- 
εβϑιιβ ἰῃ ϑρδίῃ, ἰῇ ν᾿ ΙΟὮ σΟΙΠΕΓΥ ἰξ νγα5 Ἰουπᾶ, [{ 5 (ῃ6 σὨγΥβοΙ ας οὗ 
[με δῃοϊθηϊβ, ἴῃ6 ἴορδζ οὗ ἴῃς τηοάδσῃβ, ἃ βίοῃς οὗ ἃ ροϊάδῃ ἼἽοϊουσ. 
(οἷΪουγ ἰ5. “ ραηςε." Τὰ νοτάς “"δπὰ {πεὶγ σοῦϊ ̓ἢ ἴῃ ἢτϑοί οἶδιιβα, 
δηά ““δηὰ (Βεῖγ Δρρϑασδῃσθ᾽" ἴῃ βεοοηά οἸαιι5ε ἅσὰ νδηϊηρ ἰῇ ΕΧΧ. 

τυλεεὶ ἐη ἐἦσ »ηυἱάάσ οὗ α τυλεη] ΤὨΪ5 ννὰβ {πεῖν γουϊκ ΟΥὁ σοηϑίσυςοι ; 
ἐαεΐ οὗ ἴῃε ἴουγ ψ ἢ εα]5 (οἰ. χ. 10) δὰ [815 ἀρρεάτᾶῆςθ. ΝΥ δὶ βθεπὶβ 

ἮπεἨ 
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[Π6 τη] 44]6 οὗ ἃ νῆεε.. Ώδη ἴδ Υ πϑηΐ, [ΠΟΥ ψοηΐ ὉΡΟῊ ν17 
{Π6ῚΓ ἔοι 51465 : πα [ΠΥ ἰυγηεα ἡοὶ ἤθη ΠῈΥ ψοηῖ, ΑΒ τὸ 
ἴογ {Π6]Ὶγ τίηρβ, [ΠῸΥ ΕΓῈ 50 Πίσῃ (δὲ το Ὺ ψοῖα ἀγεδάμι ; 
Δπα {ΠΕῚῚ τηρ5 τυεγ [Ὁ]] 977 Ἔγε5 τουηά δρουῦϊ [Πεῖὴ ἔουσ. Απά το 
ΜΏδΩ [ἢς ἢ Ὶηρ ογεδίυγεβ ψγθηΐ, [ῃ6 ψ ῃ 6615 ψεηΐ Ὀγ [ἤει : 
δα ἤθη [86 ᾿ἰνϊηρ οτεαίασεβ γαῖα τ ὼρ ἴοπὶ [6 δδγίῃ, 
[ῃ6ς. ψῃεε]5 ψεσα ἢ ἂρ. ΕΛ Π υθοσνοῦ [Π6 5ρ1Γζ νὰ 8 ἴο ΡΌ, το 
{6 ψεηΐ, {ΠΙΠ ΠΕΥ τᾶς 2.677 5ρΡ|Ππ| ἴο ρο ; δηᾶ ἴῃῆ6 ψῇΕ6]5 
ΨΕΓΕ 1ΠΠ|ὸά Ρ ονεῦ δραϊηδί [ἤ6 πὶ: ἔοσ [Π6 βρι τ οὗ [86 Ἰντηρ 
ογδαίισγε τας ἴῃ ἴῃ6 ψῆθε]ῖ5. Ώδη ἴῃοβε σψεηῖΐ, δἤσρο νηΐ ; :ε 

τλοληΐ 5 (αὶ ἴΠ6 ν μ66]5 δά βυςοῇ ἃ Ἵοοηβίτιοζίοη [παΐ ΠΟΥ σΟἾα τυ 
ποῖ ΟΠ]Υ, 580, δαϑί δηὰ νγεϑί, ἃ5 8η οὐάϊηδσυ ψῇῃδαὶ, Ὀυϊ αἷβδο (ψιουΐ 
[ΓΕ ησὴ που δπὰ δου. ΤὨΐβ οου]Ἱὰ Ὀ6 ἰπ ἢο ΟἴΠΟΥ ψΑὺ ἴμδῃ ΌΥ ἐδ ο ἢ 
ψ ἢ66] Ὀεϊηρ ἀουῦϊε, σοηϑβίβιηρ οὗ ἴνγο ψῇεα]β ουἱἱπρ ομα ἀποίμοσ ἴῃ 
Ῥ͵δηεβ δ τρῃϊ δῆρ]ε5. Τὰ ἴῃ ΨὨδίθνου αἀἰϊγθοϊίΐοη ἴῃς οματίοϊῖ τηονϑὰ 
ίουγ ψἘ66]5 Δρρεαγεά (ο ὃς συμπηϊηρ ἴῃ τἢδὲ ἀϊτεοϊίοη. 

11. τἦξν ἐμγημδά νοΐ τυλερε ἐἦεγ τομῇ Οἱ σουτζβα [ΠΟΥ τᾶ τουηᾶ οἡ 
{μεὶσ αχὶθ, Ὀυϊ σα 266] ννὰβ οὗ βυςῃ ἃ Κὶπὰ (ῃδὶ 11 δά ἃ τἷτῃ ἰδοίηρ 
811 ἰουγ αἰτεοίίοηβ, δηᾷ σου] σὰ ἴῃ δὴν ἀϊτεοιϊίοη. Ο» [Βεὶγ ἰουγ 51465 
5ῃοι ἃ ταῖποσ "6, ἰοναχά. 

18. .-0 ἀϊνὰ λα ἐδέγ τυεγό ἀγεαι 4] 1ῖϊ. ας )ογ ἐλεῖγ γέμρε, ἐλεγέ τυᾶς 
ἀσίράξ ἐο ἑάόρε ασπαά ἦδος τυᾶς Μμαν ἰο ἑλενε; ἈΝ. ἴῃ6Ὺ ψνεσα ΠΙΡῊ δπᾶ 
ἀτθδάδι!. Ὅς νψογὰ “ ἔδασ,᾽" Ββούγανεσ, πονῇογα πλθδηβ ἰε τ Ὁ] 6 η 655 Ὀυϊ 
ΔΙΑΥ5 ἰευσοσ. 5. Χο. 11, “1 ἔεξατ᾽᾽ ἰ5 ἴῃ ἔδαγ ἀπὲ ἴο (Βξδε, οτ, ἴῃ 6 
ίεαν ᾿ηϑριγοὰ ὉΥ ἴ86ε6. Ὅῆε 5ιαίεηχθηϊ 4͵5οὸ ἰμαὶ (86 ΠρΒ. ΟΥ Ά [6]1068 
6,6 ὨΙΡῊ Ὠδ5 {π|16 τηϑδηϊηρ, 85 ἰἢ ΔὴῪ οᾶϑθε ἴῃς ᾿ἰνίηρ ογεαίγ65. ΘΙ 
Βίρμοσ, δηὰ 15 βίγδῃΡΕΙΥ Ἔχρσεββδεᾶ. Τῆα ἰοχί 15 Ροβϑι ΌΪῪ ἰῃ βοιηβ (15- 
ογάθσ, Τῇδ πηδίῃ ροϊηὶ οὗ [6 νεῦβα 5 (ῃδί τῆς γἱὴρβ οὐ ἔθ οα5 γεσα [}}} 
οἵ Ἔγεϑϑ τουηὰ δρουῦί. 
"Με οὗ ἐγ45] 45 ἈΝ. ἴον ἴΟῸΣ δᾶ ὑπ ὶσ σηρδ [011 οὗ θγ868 σουπάᾶ 

δροιῦ. ΤΠ ογα ἰ5 ἴῃ6 Ἔχργεββίου οὗ 116 δῃὰ ᾿πιε!]σεοηοε (οἢ. χΧ. 11). 
19---21. Τα τηονεηδηϊ οὗ ἴῃς ψΒεεὶς σογσεβροπάαεα νυ ὶτἢ ἰπαΐ οὗ ἴΠ6 

᾿ἰνίηρ' ογθαίασοθ ΤΏΘΥ ψετα δηϊπηδιθα ὈγῪ (Π6 βάτὴβ ϑρίσγιὶ δ5 ἴῃς ογϑᾶ- 
ἴαγα5, ἀηα ψεσα ρατὶ οὗ (ἢ6 ψ}ΟΪ]6 ᾿ἰνίηρ ΡΒβεηοιηθηοη. [Ι͂ἢ [ῃ6 Βοοκ οὗ 
ἙἘΞΠΟΟΒ “6615 (Ορῃμαπηΐϊμ) αγα ἃ οἷδβα οὗ δηρεὶβ, παιηδᾶ δοηρ ψἱῖἢ 
Θογρῃέτα δηὰ (μεσγυθίτη, οἢ. ᾿χὶ. το; Ιχχ. ἢ. 

20. ἐλέίλέγ ννὰ5 1μϑὶγ “2171: 9 »0Ὁ] ἘΒαίμοσ, [89 5ρ  γἰϊ, 1.6. (Π6 σεηογαὶ 
βρ' τ τηουϊηρ (6 ψμοΪς τηδηϊίεοίδίίοη. ὙΠῸ ψνογάβ αὔθ νη ηρ ἴῃ 
1 ΧΧ,, δῃὰ δὰ ροββιθ!υ δὴ δοοϊάβξηιϊαὶ τερεκοη οὗ ἴμοβε ἴῃ [86 θεριπηϊηρ 
οὗ ἴῆε νεῖβα; ΟΥ ΠΟΥ δἃ16 ἃ βοιησνμδαῖ ἴοοβα δηά εἰ]ἱρίϊοδὶ σερει το 
αἰϊδοῃδα ἴο “ΠΟΥ ννεηῖ,᾽" ἰἱῃ ψ ὮΙΟΙ σα56 [ΠΕΥ 5μου]ὰ ταῖῃοσ ᾿ς σεηάοσεα, 
«τυλῆηίλεν ἴἰὴ6 5ρίτιῖ νγὰβ ἴο ρο. 

᾿ς Ξέγὲξ οὗ ἐλε ἐσ έηρ᾽ ογεαίμγε] ΤὮδ τηᾶγρ. ““βρὶ τὶ οἵ π᾿ 5. ἴο Ὀ6 
ἀεϊείεὰ. ΤῊΣ ““ἰνίηρ οτεαίυτγε᾽ ἰδ ΠΑΤΪῪ [Π6 σοτηρίεχ Ὀεὶπρ ἰογπηοαᾶ 
Ὁγ [86 ἔουγ ᾿ἰνὶπρ' οτεαϊαγεβ ; ἴῃς ἴουσ εσε ΘΧϑοῖγ Αἰ1κα, δηᾶ ἴῃς ἴογωι 
β υϑϑεα ρεῃθυοα!ν (ν. 22, Οἢ. Χ. 20) ἴο Ἔχρσβββ ἴπ6 Κιηὰ οἵ ογεαίυσα. 



ΙΟ ΕΖΕΚΊΙΕΙ,, 1. [νν. 22, 23. 

Δα ν ἤδη τῃοβ6 βἰοοά, Ζάσεέ 5ἱοοᾶ ; δηὰ ψ ἤθη τἢο86 ΜΟΙ 
ππεά ἃρ ἔτομλ ἴῃ6 δαγίῃ, [ὴ8 ψ 66 ]5 ψοτα ᾿ἰ6α ἊΡ Ονεσ 
δοδιηβῖ ΏΘΙ : ἴοσ ἴΠ6 βρι1ζ οὗ [Π6 ᾿ἰνίηρ ογθδῖαγθ τυας ἰῃ [ἢ 6 

4 Ἅ6 615. Απηά [6 ΠΚ6η 655 οὗ ([ἢ6 γηηδηγθηΐ ὑροη ([ἢ6 Ποδαάβ 
οἵ 16 Ἰινπρ οτεδίυσα τύας 85 (ἢ6 οοϊουγ οὗ (ῃ6 ἴεΣΠ0]6 

43 ΟΥγϑίδὶ, βιγείοῃεα ἔουἢ ονεσ {Πα ῖγ ἤδδας ἀῦρονθ. Απᾶ υὑπάθογ 

Ὡς Ἢ 

της Βγηχδηγθηΐ 2067γ6 ἴΠ6 1 ψ]ηΡ5 βίγαϊρηῖ, [Π6 οἠδ ἰοψαγά ἴῃ 6 
ΟΙΠΕΥ : ΘΥΘΙΥ οὔθ ἢδά ἱψο, ψῃϊοῆ σονεγθα οἡ [ἢ}]15 οἱζδ, δπὰ 
ΘΥΘΙΥ͂ Οἠ6 δα ἵνο, ΨΏΙΟΘΙ οονογεα οὐ [δαὶ 52496, {πεῖν Ὀοα165. 

22-. -98. ΤῊΣ ΕἸΒΜΑΜΕΝΊ, ΑΝῸ ΤΉΚΟΝΕ, ΑΝῸ ΟἸΟΒΥ 
ΟΕ ΟΟΡ. 

Ονεῦ ἴμ6 Πεδάς δῃὰ ου[είτείομβεα ψηρβ οὗ ἴῃς ἰουγ ᾿ἰνηρ ογεδίυγοβ 
[Πετε ἀρρεαγεὰ ἃ ἢιπιδτηθηΐ {Κα ογγϑίαὶ (συ. 222-25); δηὰ ἂῦονα ἴῃς 
δυιμδιηθηΐ 8 Δρρθάγαιιοα 85 οἱ ἃ ἴζσοπο, 6 ἃ βαρρῇϊγε βίοῃμε; δῃηὰ 
ὌΡΟυ ἴῃς ἴσος ἴΠε ἀρρεάσζᾶποθ οὗ ἃ τηδη (ψ. 26). ΕἼἸοιὴ ᾿ἷ5 Ἰοΐῃϑβ 
πρνᾶγάβ μα Ὠδά [Π6 ἀρρβᾶζαπος οἵ ρἰδηοίηρ διῦροῖ (εἸεοίσιπι), δηα ἔγοτῃ 
δὶς Ἰοὶπ5 ἀονηναζαβ οὗ ὅτε; δῃά (ἢθτα γγὰ5 ἃ βρίεῃάουγ δύουηα Ὠϊτὴ 
{πκὸ τ[ῃδΐ οὗ (ῃς ταῖϊπρον ἴῃ [μ6 ἀδῪ οὗ ταῖῃ (7. 25---28).. 

22. 45πώ4 ἠὲ ἐἔξεριόςς οὗ ἐδέ ἥγριαηφιθ}] ἙἘδίδοσ: δ ὕμποχθ ψἃ8 ἃ, 
ΔἸΚΟΙθ58 ΟΥ̓́ΘΣ ὑῃ9 Ὠθδὰβ οὐ ἴ:0 1᾿νίπρ' ογθαύυσθ (οἢὗ 8 Βυσαδιηθηῦ. 
ΤὨε ἰδγηὰ “ Βγηδιηδηΐ ᾿ ἢ85 σου] ἔγοι [6 ΓΧ Χ, (βἰεγεδηλδ) [ὨγουρΡἢ [ἢ6 
νυϊραίς. Τμα νοῦ ἰ5 υϑεα οἱ [6 οτεδιίίοη οἱ τῆς δαγίῃ, 15. χὶϊὶ. δ; 
ΧΙῖν. 24; 5, οχχχνυΐ. 6, δῃὰ οὔσς, [οὐ χχχυὶϊ. 18, οὗ [ες ογεαϊίοη οὗ ἴδε 
Ὠεδανδηβ; δῃηά [ἢς οι 15 δἰννγᾶγβ 56 οὗ [6 Ὠεανεῆβ. [Ι͂ἢ τὴ6 δῦονε 
Ραρβαρεβ [ΧΧ. τεπάρφιθ “ἸΏ ]6 βίσοηρ,᾽" δὰ ἴῃς πουῃ “Βγιγδιηδῃί.᾽" 
ΤΩς ψογὰ ““Ασιηδηγθηΐ ᾿᾿ οσουγα ΟὨΪΥ ἴῃ αδεηῃ, :. ; ΕΖΕΪκ. 1.» ΧΟ; Β5. ΧΙχ. 
1. οἷ. 1; Πδῃ. ΧΙ. 3. 

ἐλε ἐογγεῤίε εγγεία Οἱ, Ἐχ. χχὶν. τὸ, “"δηὰ [ΠῈΥ βὰν ἰ(ἢς Οοά οὗ 
153γ86], ἀπά μετα ννὰ5 ἀπάεοσ ἢϊβ ἔεεί ἃ5 1 γεγο ἃ ρανθνοῦκ οὗ βδρρῇῃϊγα 
βίοῃς, Δηἀ 85 1 νγεγε {Π6 νεΕΥῪ ἢεάνθ [ογ οἰβαγῃδββ.᾽" [Ἃ}ηὴ Εδν. ἵν. ΒΟ ἢ 
5. Ἰαγρεῖὶγ ἱπάενίεα ἴο ΕΖεῖ. ἰ., (ἢς ογγϑίδὶ ἢσγηιδπηθηΐ ἤοσε Ὀεσοπλεβ “ἃ 
868 οἱ ρἷ455 πὸ ἀπίο οτγϑίαὶ ̓̓  (νυ. 6). Τῆδ ψογὰ ““τεσγ] 0] 6 ̓̓ 15 ννδμηρ 
ἰὴ Γ,ΧΧ.., νος} χορδάς α5ο ὧς ἃ ἤγτιηδηιθηΐ 1ῃ ἴδ6 ἤγβί οΪΔιι56. 

28. μος 2 εῖ7γ τυΐρερ» εἰγαϊρἦ:) “"Ξιταῖρ ς᾽) 15 ὄνθη, ἰθνεῖ, δπὰ [δς 
ταίεγεηοα ρρεδῖβ ἴο Ὀ6 ἴο [6 ὑρρεῖ 5ἷ4άε οὗ ἴδε ννὶῆρβ βἰγεϊς μβοεὰ ουἵ 
Βουζοηίδ!]ν υπάδν (Π6 πγηηδμηθηῖ. [{ 15 ποΐ τηϑδηΐ [μ8ῖ ἴμ6 διππδηχοηΐ 
γεσίφα οὰ ἴῃ6 ίηρϑ οὐ ποδάς οἱ {π6 Πἰνίηρ ογεδΐαγοβ, ἰἃ γὰ5 ονοσ ἴΠ6ηι. 

ζλε ομέ ἐοτυαγὰΐ ἐδ οἱἦ67}] Α τερειτἰοη οὗ ἴῃς 5ἰαϊδηχεηί (Βαϊ [πὰ 
ουϊϑργοδά νυ ἱηρβ οὗ οης οσοδίυγα ᾿ουομεα (μοβ6 οὗ (Β6 ΟἴΒΕΥ ογθαίιγαβ ; 
866 7Ζ. 9, 11. 

οὔ; ἐς 514.6...ο» ἐλαΐ 5146] [ἡ [656 γαίῃοσ οὔβοιγε ποσγάβ “115 δἰᾶς,᾽ 
“(δὶ 5146 ἄἀο ποί τοῖοσ ίο ἴῃ “51465᾽ οὗ (6 ᾿τηάϊνιᾶάμα] οτοαίυσο, Ὀαῖ 
ἴο ἴδ 6 Ῥοβί οη5 οὗ [6 ἀϊβεγοπί οσοαΐαγοβ, δηὰ τηϊρηΐί θ6 τεηδεσεά, “ἤεσα... 
ἴΠοτα," οὐ, ““τεβρεοίνεϊυ.. σοϑρεοϊνεϊγ.᾽" [Ι{ 15 ἀουδί}, μονόνοῖ, 1 
[ῃ6 νος οδὴ ἤανα [ἢ]5 τηδδηΐησ. ΡΥΟΌΔΟΪ τῖἢ6 τεπάογίηρ βῃουἹὰ 
Ὀ6: ἐγ ομδ λασ ᾿πυο εουεγέηρ ἐάσηε, αμα ευς» ομό ἀααὶ ἐπυο ἐστε» ρρ' 



γν, 24--26.] ἘΖΕΚΊΕΙ, 1. 11 

Απᾶ ψ ἤθη {ΠῸῪ ψϑηΐ, 1 Πεαγὰ [ἢ6 ποῖβα οὗ 1Πε]γ νίηρδ, Κα 
[ὴ6 ποῖβα οὗ σγθαὶ ψδΐθιβ, ἃ5 ἴ[ῇ6 νοΐος οὗ [86 ΑἸπ ΡΥ, [6 
νοΐοα οἵ βρεδοῖ, δ5 ἴῃ6 ὕοἱβε οὗ ἃ μοβῖ : ψῇβδηῃ ἴῆθϑυ 5ἱοοά, 
ἴΠ6Υ Ιοὲ ἄονψῃ {πεὶγ ψίηρβθ. Απά (ἤδγε νᾶ5 ἃ νοῖὶοβ ἔγοπι [ἢ 
Βηπηδιηθηΐ ἰμδί τυαᾶς ον οσ {Πεὶγ ἢδδάβ, ὭΘη [ΠΘῪ 5οοά, ἀπά 
ἢδὰ ἰεῖ ἄονψῃ [ΠΕ ]Γ ψ]ηρ5. 

Αμὰ δδθονα [ἢς βιτηδιηθηῖ [πδὶ τύας ονοσ {πεῖς ἢεδα5. ζύας 

λον, ὄνθὴ ζλεῖ» δοαΐἦε5----ἰῇς ννοτὰς “πεῖν Ὀοά65᾽ σίνίηρ ἃ τηογε ὄχϑοῖ 
ἀεβηκίοῃ οὗ ““σονετίηρ ἰΠο." ΓΟ. 15. χὶ. 9. ΤῊδ 5βιαίεπηεηῖ 15 ταρεαϊβα 
ἷῃ ογάἄδσ ἴο ἀϊδιστιθαΐα 1 ονες δδοὴ οὗ (ἢδ ογϑαίασαβ, δἰ Πουρὴ τ[ῃ6 αγώ 
Ὀείοτε ἴῃς τερειοη ἰ5 1655 ἀϑ08] ((ἢ. ἵν. 6, χ]ν!. 21). ΓΧΧ΄. γχεδᾶς 
ΒΙΓΔΡΪΥ : ἜΥΕΙΥ οἠς ᾿δα ἴνο, σονογίηρ' ἰΠοῖσ ὈΟα]Ε65. 

24, ΤὨς εουπά οὗ [86 νἱηρβ οἱ [86 Ἰἰνίηρ ογεαΐυσεβ ἤθη ἴῃ Ηἰρῆὶ 
ψὲς ἃ5 ἴῃ Ὠοΐδα οὗ ΤΏΔηΥ Μαΐετβ, ἃ5 [6 {ΠῸΠΔΘΣ, ΟΥ, 45 ἴμ6 σοᾶγ οἱ ἃ 
οβί. 
νοΐες 97 106 Ανιΐρ.2}} [Βαϊ 15, [6 τῃυηάετ, Ῥ5. χχῖχ. 3; [0Ὁ χχχνυὶ]ϊ. 4. 

ΤΗΣ σοτῃραγίβοῃ ἴο νναΐειβ ὁσουτδ δραΐη, οἢ. ΧΙ. 2, ἀπὰ ἰδδῖ ἴο (6 
νοΐος οὗ ἴῃς ΑἸ ρηΐυ, οἢ. χ. 5 (ἀοα ΑἸπρηιγ)). Τῆς πάις ΑἸ Υ 
(Η: εν. «ἀακα αὶ, οὗ ἀποετίαϊῃ ἀσγιναιοἢ) οσουτβ δ᾽οπα οὔ ΘΗ ἴῃ ΡοειῖςΑ] 
Ῥΐεοεβ, 6.5. δρουΐ {Πἰγὶγ {Ππλ6ὲ5 ἴῃ [οὔ, ἃ ἔενν πιὲ5 ἴῃ Ῥγόρῆθου ([5. χἰϊ, 
6-:06ε] ἱ. 15; ΕΖεϊκ. 1. 24) απὰ ἰῇ {πὰ ἰάγ] οἵ Ευιῃ (1. 20, 21); θαῖ ἴῃ 
ΡῬΙοβα ἢδ5 ἴῃ6 ψοτὰ ““ἀοάἂ᾽ (ΕἸ) ργεῆχεά τὸ ἱξ (ξη, χνιὶ. 1). 

ἐλε φοΐες οὗ “ει λ] Ἐδίμου: ποίβθ οὗὨ ᾿υσαα]ῦ, ἃ5 76γ. χὶ. τό, ψῇοτα 
[ἢε ψοζὰ ἄρρϑᾶῖβ ἴο οοουγ ἀραῖϊῃ. Τῇ τεηάἀεπηρ ὁ“ ΒΡεΘςοἢ,᾽ (Πουρἢ τΠαΐ 
οὗ [λς δῃοϊθηΐ νϑγϑίοηβ, δβϑιγηθ5 ἃ ἀἰβδγοηϊ Ῥσοηυηοιϊδίίοη. Α,5 ἴο ῃοΐβε 
οὗ ἃ “οβι᾽) οἵ. 15. χνὶ]. 12, [06] 1. 5. ΓΧΧ, ουλἱῖβ 411 [86 οοτὼ- 
Ῥδιβοῃβ εχοθρὶ (86 βτβί, ἃ5 ἴῃ οἷ. χἹϑὶ. 2, Ὁ}16855 Τδσοτηθ 15 ἴο ὃς 
ἰο]ον ἃ, νῇο νἱηαϊοαίες ἤογα ἴοσ χΧΧ. ψνῆδὶ 15 ἀϑυδ}ν ἀϑοροα ἴο 
Τμεοάοίϊοη. 

26. ,»0»2ι ἐλὲ “γρια»ιϑ 1] ἘΔΙΠοΥ : δῦονθ ᾽Ὅ.9 ἄστηλιηθηῦ, ἃς ΕἋΥ͂. 
ΤΕ νοΐσα τηυβδὶ Ὀ6 ἴπδὶ οὗ Ὠίγη Ψῆο δῖ αὔονε [86 διπηδπιεηί. ΤῊΪϊβ 
γοΐςς ταὶρῃϊ 6 βιρροβεὰ ίο σοῃμητηδηᾶ ἴπ6 τηονοιηεηῖ ΟΥἨ δια] τἰηρ οὗ ἴῃς 
οἤδηοί, ἱπΠουρἢ δυοῇ ἃ νοΐος 5665 ΒΟΥΏΘΙΟ εἶδα τοίοστεα ἴο. Τα νϑῦθα 
τερεαῖς (ῃ6 Ιαϑὶ ψογάβ οὗ [6 ρῥσεσεάϊηρσ νεῖβα δηά οἰμεγν θα 15 δἰπγχοβί 
ἰάδπεῖοαὶ ἰῃ ννογβ ἢ ἴῃς [ΟἸ] ον ηρ οὨδ, δηα Ροββιἷ ἴἃ ΠΥ ποῖ Ὀ6 
οὐ ρΊηΔ]. 
δ: σἱοοα, αιὰ λας ἠεέ ἀρτυ}] Ἐδηδοσ 85 ν᾿ 24, τυΐτρ ἐλδν σἱσοά, ἐδεν 

ἐξέ ἄστυ» ἰεἷγ ψίηρβθ. ὍΤὨς ἰαϑὶ ψψοσάβ τηϊὶρῃς Ὅς τεμάεγαά: ἐλεὶγ τυΐριρε 
ὥγοῤῥεά; 850 Ὁ. 24. 

2θ6.---285.. ΤῊΞ ΤΗΚΟΝῈ ΑΝῸ ΟΙἸΟΚΥ ΟΕ ΗΙΜ ΨΗΟ 5Α1 ΟΝ 71. 

Αθρονε ἴῃς βστηδπηδηΐ ννὰ5 [ῃΠ6 δρρεάγδηςα οὗ ἃ [ἤγοηβ, {κῈ ἃ βαρρῇῃϊγε 
βίοῃηδ ; δηῃά οὔ ἴδε ἴἤστοης [πε ἀρρδάγδηςε οὗ οπδ οἰτηρ, ἔσοση 5 Ἰοϊῃβ 
Ὀρνάσας Κα δθογ, δῃὰ ἔγοιῃ ἢἷβ ἰοΐῃβ ἀονηναγάβ κα σε. Απῃά 
τουπὰ ἀρουΐ αἰπὴ ννᾶ5 ἃ σίουῦυ {κα τὴς γαῖ θον ἴῃ [με ἄαγ ὁΐ γαίῃ. 

26. ΤὨΕ τοῃαθηησ οἱ ΙΧΧ. τλῖκοβ ἰῃς βαρρῃίσε βίοῃης ἀϊβετγθηϊ ἔσοπι 

25 

46 



12 ΕΖΕΚΊΙΕΙ,, 1. [νν. 27, 28. 

[η6 ΠΠΚοπθ85 οὗ ἃ [ἤσοῃθ, 85 ἴῃ 6 δρρδϑδάΐδηςθ οὗ ἃ βαρρῇϊγα 
βίοῃθ : δηᾶ ὑἀροῦ [ἢ Κεηδ85 οὗ [ῃ6 ἴἤγοης τας ἴῃ 6 ΚΘ Π 685 

47 ἃ5 ἴῃ6 ἀρρθᾶγδαῃοε οὗ ἃ τηδῃ δῦονε Ὡροὴ 11. Αηᾶ 1 88} 858 
[6 σοϊουγ οὗ δι ΕΓ, 85 ἴῃ6 ἀρρεάζδησα οἵ ἤἥγε γουηᾶ δῦουϊ 
ΜΠ] 1ἴ, ἔσοῖλ ἴΠ6 ἀρρϑαγδησα οὗ ἢ]5 Ὁ] Π5 ὄἄνθὴ ὑρναγα, δηά 
ἔγοίὴ [6 δρρϑάγζδηςε οὗ ἢϊ5 Ἰοβ5 ὄνεὴ ἀονηνατγαά, 1 βανν 85 1ἴ 
ΕΓ [ἢὴ6 δρρόδιδηςσα οὗ ἤγθ, δηᾶ 1 δα ὑσιμῃζηθϑα τουπά 

.8 ΔρΡουϊ, ΑΚ [Π6 Δρρδάγδῃηςβ οὗ 6 ὈΟΥ [Παΐ 15 ἴῃ ἴΠ6 οἱοιιά 
ἴῃ [ηὴ6 ἀδγ οὗ ταί, 50 ζῦας ἴῃ 6 δρρξάγδαηοβε οὗ [86 Ὀγρῃ Π 655 
Τοιπα δροιῖ. ὍὮΙ5 τὰς ἴῃ6 δρρδϑάγδαησα οἵ [ἢ6 ᾿κΚεῆδββ οὗ 
[Π6 ρίοτν οὗ ἴῆ6 [0 ΕΡ. Απᾶ ψἤθη 1 88. Ζζ, 1 [6]] Προ ΤΥ 
ἴαςθ, ἃῃα 1 Ὠεαγά ἃ νοΐςε οὗ οἠςβ [ἢδΐ βρ8ᾷκε. 

[ῃ6 ἴἄχοπο, ἴμ6 ἴογπιεσ Ὀεϊηρ ἴπΠ6 στουηᾶ οἡ ψῃϊοῆ τἢ6 (ἄγοῆθ νγᾶς 
Ῥ]αςεα. Α βρθοῖδὶ ρανϑηχεπί, πονγενεῦ, ἀρονα ἴΠ6 ἢττηδιηεηῖ, οἡ ψὨ ἢ 
1ηὴ6 τἢγοὴθ νΨᾶ5 δεῖ 15 βοδῦοοῖ  ἴο Ὀ6 δχρθοΐϊθα δῃὰ 15 Πασαὶυ {Π6 
τηδαηϊηρ οὗ ἔχ. χχῖν. το. Οοιρ. ΕΖ. Χ, 1. 

27. {}6 εοἱομ» οὗ αγιδεγ} ἴῃ ρἴδησε (111. ἐγ6). 866 ν. 4. 
γε γομρα αδομέ ευτλ 72:11] ῊΙ5 15 [6 παίυταὶ βεῆβθ, Ὀὰὶ ““τουηᾶ δου 

ΔῊ “ὙΠ Σἰ᾽) 5θαῖῃ ἴο σοπίχααϊςϊ οη6 δηοίῃεσ. Τὴ τεηδογίηρ “ ἤτε [Πα 
15. ἐς] οβθά στουηά δρουῖ,᾽᾽ αῃὰ (Ππεγείοτε Ὀσὶρῃζεσ ὈΥ σοηϊγαβὶ ἢ δῖ 
βυτγουηάς 1 (Η]12.), ἐχργεβϑβεβ 4 ἰβουρῃϊ τόσα Ἰηρσεηϊουβ (ἤδη ΡγΟΌΔΌΟΙΕ, 
ΔΠα δϑϑιτηθβ Δ ὉΠ||ΚΟΙΥ σοηκίγαοίίοη. ΤῊ οἰδυδε 15 ννδηϊηρσ ἢ ΓΕΧΧ, 

ἐέ λααὶ ὀγρλέγιεες γομρα αὐοιι7] Ἐδίδοσ: πὰ ἃ Ὀσὶβ ὐπθ8585 τουπὰ 
διρουὺ Ὠἷπι, νὶΖ. τη ΨῆΟ 5δἴ οἡ [Π6 τὩὭγοησ (7. 28). 

28. Τῇδε ρῥτορῇῃεῖ βρεὰκβ ψἱἢ στοδῖ γανούεηοθ ΟΥ̓ Βαϊ ἢς β8ᾶνὺν ννᾶ5 
186 “Δρρβάγδηςε ἢ οὗ ἃ ἴἤσοῃδ δῃά οἵ ὁπ 5ἰτἰπρ οἱ ἰΐ δῃὰ οὗ ἃ ταϊηρον; 
ἢδ ἀοεβ ποῖ νϑηΐυσε ἴο ΞΔῪ ἰμδΐί ἢδ δἂνν [656 [πϊηρ5 [Πδηηβεῖνθβ. Τῆς 
ταὶ θον 15 δὴ οἰθσηθηΐ θογγον θα ἔσομι ἴΠ6 {ΠοΡἤΔΩΥ ἴῃ ἴῃς βίογι οἱουπά. 
ΠῚ Ἔχργεββοβ [6 βΊοσυ βυσγουπαάϊηρ πε ἴἤσοπα οὗ ἀοά. Τα (τδαϊιοηδὶ 
ἰάοα παῖ [Π6 ταϊπ ον ἰ5 (Π6 ἰοίκεβῃ οὗ σονεηδηΐ ρύδοα πᾶ5 {{π|1|6 ἴο 5ιρ- 
Ροτί ἢ, Τα ταϊηρον ἰπ ἴδε οἱοια νγὰβ ἃ τηειηουδὶ οὗ (σοά᾽ 5 οονεπαηῖΐ 
ψ] πδίαγα [παῖ μῈ ψουὰ ηοΐ ἀραΐῃ ἀδβίγου [Π6 νου ἢ ἃ Βοοα, ἰΐ 
Πα πο ταϊδίϊοῃ ἴο Δηγ οονθηδῃηΐ οἱ γεἀεπηρίϊοῃ. 

“ἦε ρίογ» οὗ ἐλε 2ογα] ῬτΟΌΔΌΙΥ τεΐδετϑ ἴο {Π6 ραγξου δῦ σΊΟΥΥ οὗ [ῃ 6 
ΔΡΡΘδσδῇςσα 5ἰἰρ οὐ ἴμ6 τοπα δηά {Π6 σαί ον οοΐουγϑ ἀγουηά ἢΐηι, 
ποΐ ἴο {86 ψὮοΪ]6 πηδηϊοξία(οη δα Ὀγαοίηρ (ἢ6 σΠογα ᾽πὶ δηὰ ννῃ66]5. 
Τῆς “ῬΊΟΙΥ οἵ (ῃ6 1,οτά᾽ 15 ἀεβοσιρεὰ δ5 ἰεανίηρ ἴῃς σμογιθίπι δηά 
βίδῃϊηρ εἰβεννῃογε, 6.6. οἢ. ΙΧ. 3, Χ. 4. Αἱ (δὲ εἰρῆϊ οὗ (815 σίουυ (86 
ΡῬτορῆοῖ 61] ἀροη ἢἷ5 ίδςε. 

Τμδῖ ψΒϊοἢ οἢ. ἱ. Ργαβθηΐβ 15 ἃ [βεορἤδηΥ, ἃ τιδηϊεϑίαἰίοη οὗ αἀοα ἴο 
[ῃ6 Ρχορῃεῖ. [1 ἰ5 ποῖ ἃ νἱβίοῃ οἵ [86 σμεπι πὶ ποὺ οὗ δηγιῃϊηρ 6]56, 
Ὀυϊ οὗ . Τὴ ΟΒουΡί, ψ ἤθο6]95, ἀγτηδιηθηΐ απα (ΠΟ π6 ασα 411 βυῦ- 
ογάϊηδλίθ, ἴΠοῪ ἤάνε ΠΟ τηδδηΐϊηρ ἴῃ ἰμειηβεϊναθβ, ΠΟῪ τρογεὶν ΠάΙρ ἴο 
δυρρεδί ναί. οὐ 15 ψῆο 85 τηδηϊίεβίβ ὨϊπΊ56]{. 

δ νἱϑίοῃ 15. ἃ σοιῃροβῖία οὔθ, τηδᾶὰθ ὉΡ οὗ ἃ ὨυθοΥ οὗ εοἰεπηθηῖβ 
ἄγαν ἔποπὶ 56 γᾺ] βοῦγοθβ. ὙΏΘΊα ἰ5 ἄγβί [Π6 1άεα (μαὲ (σοά τῇονοβ 
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δῃὰ ἀσοοοηάς ἴο ἴΠ6 δαγίῃ ὑροὴ ἴδ σμοσυθίη) (5. χν. 10, οἷν. 3); 
Ἰ6 ἰδ Ὀοσῇβ ροὴ ἴπθπ]. [{ 5 ροββϑί]α (παΐ [ῃ6 βίογιῃ-οου ἃ ὁ ΨὨΙΟἢ 
[]εὔονδῃ τοᾶς δπά ἴῃ ἘΠ ]Οἢ ὮΪ5 ργέβθῃοα ννὰ8 δηβῃσγοιαεα θεσαπηα ρεσ- 
βοηϊβεοά ᾿ηἴο ἃ Ὀεΐησ, ψ Ὠ]ςο ἢ Ὀοχα Πὶπὶ οἡ 115 νίηρβ. (Οἱ. 15. χίχ ᾿. Βυῖ 
1{ 1ῃ15 νὰ5 (Π6 οτγἱρίη οὗ 186 :άθα οὗ (δες Ἴσσαν, ἴῃς οοποερίίοη οἵ 
16 σῃογα τὰ 8ἃ5 ὁ“]ἰνίηρ ογοαῖαγεϑ᾽" παὰ Ὀδοοῖὴς δϑί Ὁ] 5 ῃθα ἰοησ 
Ὀείοσε (6 ἰἰτὴθ οἱ [Π15 Ρσορῇῃεῖ, ἃ5 ἀρρεδῦβ ἔγτοιῃ ὅξη. 1. 24. Τῇδ 
σΒογα τα Ῥεὶηρ τ[ἢ5 (Π6 τηδδηβ οὐ ΓἘπονδῇ᾽ 5 τηδηϊδϑιϊησ ΠΣ πιβο]ΐ, [Πδΐ 
οὐ ΜΟΙ μ6 νγὰ5 θοζῆς δηὰ τηονεά, ψῃογενεῦ [6 γ γα βεεὴ [εἤονδῃ 
γγ͵Αδβ ΚΠΟΨῺ ἴο Ὀ6 ρύθβθηῖ. ΤΠΘΥ Ψοσα (6 τηθδῃ5 δηὰ [πε τοϑηβ οὗ ἢϊ5 
τηδηϊεϑιδίίοη. Ἠδησε ἔννο ρτεαΐ σμογα ίτη5 νεσα ρ]δοθά ὈΥ ϑοϊοπιοῃ ἴῃ 
{ηε Περῖν, οὐ ᾿πῃεγιηοβὶ βῃσιπε οὗ (ἢς ἴθρ]6. Οτἡ ἴτἢ656 [ϑῃονδῇ ννᾶβ 
ἐπι χοηθα: ἢ6 ἀννεὶξ οὐ βαῖ ἀροὴ πε σμοσαθιτ (5. ΧοΟΙΧ. 1, ΙΧχχ. ἡ. 

Αραΐϊῃ ἴῃ 153618}᾽5 νἱϑίοῃ οἱ “Ἃἢε Κίηρ, [6 [τά οὗ δοβίς " (ἢ. νἱ.) 
ἴποτθ 15 παίυγα!]ν ἃ ραϊδοθ δηά ἃ [ἄγτομθ. Τῆς ραΐαςε, [πουρῇ (ἢς 
ὨΘΑΥΘΗΪΥ ΟΠ6, ἰ5 ἴΠ6 σουηίϊογρατί οὗ ἴΠ6 δαγί]Υ ΟὨἜ οσ ἴδῃιρ]α, δηὰ ἢδ5 
ἃ ὨδΑΥΓἢ ΟΥ̓ Δ]|1γ ὅτε. Βοίῃ ἴῃς ἔστε δηὰ ([μ6 ἰὮγοπς σεᾶρρθασ ἰῃὰ ΕΖΕΚΙ6]" 5 
Υἱβίου 'ῃ 8 δι: 1 ῆ 64 οττη. Τῃε ἤτα 15 Ὡ0 τῆογὰ ἃ πογο ἢοασίῃ ἔσοσῃ 
ΜΘ ἃ Ποΐ σοΑ4] τηϊρῆϊ Ὀς ἴΑΚοΘη, ἰἰ Ξῃοοίς ἔοσίἢ ἤδιμδθϑ απ [πυπάοσθοϊίβ. 
ΤΗΪ5 15 ἃ σοιῃἰπδίίοη οὗ (με ῬΡῃβηοιηθῃα οἵ [πε [Πδορῆδηγ ἱπ ἢ ἰυπᾶετι- 
βίογη ὙΠ (Ππ6 τοργεβεπίδίοη οὗ ᾿ϑαίδῃῆ. Θ᾽ τα] Ὺ 15αἰδὴ β 1ἀ6α οὗ 
7εμονδῃβ (ἤσοης Ὀεΐηρ ἱπ ἴἢ6 ὨδανθηΥ [ΘΏΡ]Ὲ ἢ85 Ὀδθη Διῃρ 1Η6α 
ὉΥ ΕΖεκΙ6ὶ ψΠ νάτγίουβ ἀξία! ]5. ὙΠετα ννὰβ5 βεϑη ὈΥ̓ πἴτὰ ἴμ6 Δρρθϑῖ- 
δηο6 οὗ ἃ ἢγηηδιηθηΐ {πὸ ογγϑίδὶ, ἀη ἃ δῦονα {Ππ βγπχατηθηΐ (ἢ 6 ΔρΡρθαζ- 
δπος οὗ ἃ ἴζτοης |Κὰ ἃ βαρρῃῖγα σίομπθ. Τεῃονδῇ ἴῃ ἢΐβ τηδηϊεβίδιίοη 
σΑΙΤ65 ποάνθῃ, ἰῃ6 ρῥ͵αςς οἱ ὨὶΞ αροὰδθ σι ἢ. ΕἸΣΙ ΠΕΥ ἢ15 ἸΠγοησ ἰ5 
δυϊττουπάδα ΟΥ̓ ἴῃς ρσίογεβ οὗ [86 σγαϊηρονν, δποίμοσ εἰεηθηῖ Ὀοστονγοά 
ἔγοτῃ ἴῃς {ΠΘΟΡΏΔΗΥ 1ἢ ῃαΐαγθ. [Ι͂ἢ [Πϊ5 νὰν (ἤοτα 15 ἰῃ [Π6 ν]βίοῃ ἃ σοζὼ- 
υἱηδίίοῃ οὗ ἴΠ6 {ΠΘΟΡΉΔΗΩΥ ἴῃ παίυσε νὰ ΓεἘπονδἢ᾿β 56] (-τηδηϊ βίαιοι 
ἴο πηδῆ διηιοηρ᾽ 5 ΡΘΟΡΪ6 ἴῃ σεἀεδιωρίοῃ. 

Απά ἢπδ]}γ δοοοσάϊηρ' ἴο .ἷβ δηποῦ [ἢ6 ῥσορῃεῖ ἢδ5 ἀοβοθηδαᾶ ἴο 
οἰαθοτγαῖίς ἀείδι]5 ἰῃ ἀθβου θιηρ [ἢ 6 ναγίουβ οἰθιηθηΐβ οὗ (6 πηδηϊοϑίδίίοῃ, 
[86 σμογυθίτη, (ἢ8 6615 δῃὰ (ἢ ||κ6. [1 811 [86 ῥσορῃεῖβ βυπλῦο]5 
(Ὠγουρδουΐ ἢἷ5 Βοοὶς [ῃς ἰάθα 15 ἢτβὶ δὰ {Π6 βυτωῦοὶ Ὀπΐ [86 Ἔχργδβϑϑίοῃ 
οὗὔἴϊ. [Ιῃ 6 ῥτεβθηΐ οἂβε, οσψανοσ, (ἢ 6 016 Ρῃδθῃοιηθηοῃ ἰβ ἃ ν᾽ ϑίοῃ 
οὗ ἀοά, δηὰ [Π6 ἰάδα5 νν Ἀ]οἢ [6 5γυπλ0 015 ἜΧρυεβ5 αγὸ ἰἀ6δ5 ἴῃ γεραγὰ ἴο 
Οοά. ΤΗϊΞΚ ἰ5 ενϊάθηϊ 50 ἴδ 85 (6. ψῇθοὶς, [86 δττηδτηδηῖ, [ἢ 6 [το ο 
δΔηά ἴῃς {Κ6 αἴ σοποοτηθᾶ. Βυΐ [Π6 βδῃης 15 ἴσῃ οὗ [86 Ἄσῃογιθίση. 
ΤἬὮεβ6 ἄγε Βασαὶ]γ γεῖ ἱπάερεμάδηίς Ὀεΐηρβ, 1} ἃ βίρη!ἤσδηοα Ρε]οηρίηρ ἴο 
{μετηβαῖνοβ. ΤΆΘΥ͂ γα 511} μα] ἴῃ ἴπ6 τερίοῃ οὗ βυῃροὶ, δῃὰ νῇῃδὶ 
τηεδηϊηρ [ΠΕΥ̓͂ ἢᾶνα Πᾶ5 ἴο Ὀς ἰγαηβίεσεα ἴο ἀοά, ψῃοβα πηουθιμεηΐβ [ΠΟΥ 
τηράϊαϊα, }υ5ῖ 85 τυοἢ ἃ5 (μαὶ οἵ [6 ψ ἤξεΪβ οσ (6 δϑῃίηρ ἥτε. Αἴ 
Ἰαΐον {ἰπ|6 (ἢ6 ““ΨὙ866]5᾽ εῖα τεργοβθηϊεα 85 θεΐηρβ δῃὰ ἴῃ [86 Βοοῖς οὗ 
ἙἘΞΠΟΟἢ ἃ 8 01458 οὗ ΔηρεΪ5. 

11 ἸῊΊΔΥ Ὅς Δδϑϑυπηθα ἰμαΐὶ ἴπ [ῃ6 Ῥτορἢοίβ τηϊηὰ δδοὴ ἀοίδὶϊ οὔ (6 
ΒΥ] 51 τῷ ἐπα βοίγβ 1ᾶδα, που ρῇ ἰΐ Δ ποῖ Ὀδ6 ροββϑίῦ]6 ποὺ ἴο 
Ἰπίεγρτεῖ ἴῃς ἀεἴδ115 ἡ σογίαϊηίγ. Τῆς Βιπηδιηθηΐ δπὰ [ἤσγοης σερτα- 
δαεηΐ θῃονδῃ ἃ8 ἀοά οὗ Πεανθῃ, σοὰ δἱομε ονδσ 4]}, [πῈ οἵωηπίροίεηϊ. 
ΤῊς ἰουτγίο]ά ομαγβοίεσ οὗ ἴῃς Ἰἰνίηρ ογεαΐυσγαβθ, {ποῖ υΐηρβ, δπᾶ [πῃ ς 
ὙΠε6]58 ὙΏΪΟΘΏ τηονεά ἴῃ 411 ἀϊσεοιοηβ, δῃὰ ργεβεπίθα ἴῃς βαπὶς ἕδος ἴο 
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ΘΥΘΙΥ͂ φυατγίεῦ, ϑυρσσεϑί (ῃ6 ροόονεν οὗ Τἐμονδῇ ἴο Ὅς Ἔνεγγννῆοσα ρτοϑθῃῖ, 
Τῆε ψνἤεο]5, σα] 6ὰ τν 11] οὐ ΨΕΣΠΙΩρ ἰὨϊηρ (οἢ. χ. 13}, ΤΥ Πᾶνα Ὀδδθῃ 
βυσρεβίοεα Ὀγ [Π6 ϑνυγεθρίηρ ψ πῃ] νηα ἀπά ἰειηρεδὶ ἰῇ ΠΟ ἢ [6 πονδὴ 
τονε5. Ὅδε σοηοορίίοη οὗ νϑ]οο Υ ψ ἰσ ἢ [ΠΕΥ Ἔχργεββ ἀοα685 ηοὶ ἀϊῆεσ 
στθδι] ἔγοιη ἰῃαὶ οὗ υἸ  α Υ͂ ἜΧχργθϑβθα ΟΥ̓ {πεῖς υσαρεσ. ὍΤὨα εγςα8 οὗ 
ὙΏΙΟΣ [ΠΟῪ δηὰ (ἢ6 Πἰνίηρ ογοδίασε ὑγεγα (]1] ἀγα σγυηοΐς οὗ 116 δηά 
ἰη(6]Πσοῆσα. ΤΠαῖ (ἢ ἔΔοε65 οὗ βασἢ ογεδίισαε ἀγα ἴουγ 5 Ὀυϊ ραᾶγί οὗ (ῃ 8 
ἸΑΥΡῸῈΥ σόπογαὶ σοποσρίίοῃ [Παὶ ἴΠ6 σγδαίαγεβ σα ἔουσ ἴῃ Ὡστρ6Υ. ΤὨ6 
ίουχ ἔαοο5, [ῃδὲ οὗ ἃ πηδῃ, ἃ ]ἴοῃ, δΔη οχ, δΔῃᾶ δὴ εασὶε οὐ νυ ]ττὰ ἀγα [Π6 
Πρῃεϑὶ ἴγρ65 οἱ δηΐπιαὶ 16. [{ 15 ροβϑβι Ὁ]Ὲ ἴῃαΐ ἴο [6 ῥγορἢειβ πιϊπά 
{Π656 ἴγρεϑβ τεργεβδδθηϊεα ίουγ ἀϊβεγεηῖ αἰγὶ θαῖε5. ῬυοῦδὶγΥ [Π6 σμο Πα πὶ 
ἴπ τς ἴδε ρ]ς δᾶ {πὸ Ὠυπιδη ἴαςα, [μου ρἢ [ἢ 5 15 ποῖ ἜΧρυθββὶυ ϑἰδίβά. 
ΤΒΕ ῥτορβεῖ σεργθϑοηῖβ ἴῆοβε οαγτϑεα οἡ ἴῃς νν4}}5 οὗ [6 δ ἴθ ρ]6 45 
δανίηρσ ἴνο ἔδοσϑβ, ἰοβε οὗ ἃ πιδῃ δῃά ἃ γουηρ ᾿ΐοη (οἢ. χ]!. 18). [ἐπονδὰ 
15 [γα ΠΕ σοτηραγοα ἴο ἃ Ἰἰίοη. Ηᾶᾷδ ἰ5 αἷϑο Ἵδ᾽] θα ὉΥ ἃ ἤδῃης νυν] οἢ 
ΙΏΔΥ Ὀςε δῃ δρί(Πεῖ οὗ 6 οχ. ὙΠα 5υ01100] οὗ ἴῃ οχ νγὰβ ἃ ἰδιῃ δῦ ΟΠΘ, 
Ι Κίῃηρϑ νἱ!. 25, 29, 36, χ. 19. ἘΖΕΚΙ6Ι τῆΔῪ ἢανε ὈδΕη [Δ Π}1}14Ὁ ἡ Π (88 
τηϊχϑα δηΐϊτη] ἰουτβ βοὴ ἴῃ ἴῃς Αϑβϑυγίδη ἰειρ]ς6β, ΓΠΟῸΡὮ 15 5 ΒοΔΥ ΘΙ Υ 
ὨΘΟΘΘΘΔΙΎ ἴο ΒΌΡΡοΚβα πίη ἰπβυαδησεα ὈΥ (ἢε56. ὙΠ6 τ ΠΡ] ]οδιίοη οὗ 
ἀει4}}5 ἰὴ ἢ15 5} 15 15 50 σμαγδοίεσίβίϊς οἵ τη [δὶ ἢ6 τῇδ ᾿ς οτεάϊϊεά 
ψἹ ἢ [6 ογεδίίοη οὗ ἴῃς ίουτ ίδοαβ Ὠϊπη56], }ι5ῖ 45 οὗἉ [Π6 ἰουγ ἤδη 5 δηά 
ἴουτ νίηρβ οὗ [ες σπεσαρ. Οἱ. 15. νἱ. 2. Ὑπὲ ἀεπναίίοη δηὰ τηεδηὶηρ᾽ 
οὗ [Π6 ννογὰ Ἅπασα 15 υηοσογίδϊη. [{ ἢὰ5 Ὀ6Θ βιρροβϑα (ῃδἱ {με νγνοσά 
μᾶς Ὀδοη ἑοιηά ἴῃ Αβϑγγίδη, δ [15 4150 ἰβ ποῖ αυϊίε σογίδίη. 866 
Θοδγαάον ΑἸ 7᾽ οἡ ὕξη. ἰ1.. 24. Οἱ, (Π6 δτί. ἴῃ ἔμωε. 8». ((εγηε); 
ἘΠΕ ἴῃ ἢἰ5 διεδέε Φίσομανν, ἀιὰ δέωμαι. τ. Αγ τέ,, 1871, 4130 ἢϊ5 ρᾶρεγ, 
“Ὧς Ναΐυτα ἄς. ΟΒογυθογυτη,᾽ 1864. Απάὰ, Δὲ Ζελγε αἐς Α΄. 7ξ:έ. 
δεν αἱ Οἀεγόέτ, νοὶ [. ΝΙΊΚΕΙ, Βγαβ. 1890. 

ΓΗ. 11. 1---ΠΠ]1. 21. ΤῊΕΞ Ξ5ΤΕΡΒ ΟΕ ΤῊΗῈ ΡΕΟΡΗΕΤ᾽ς ΙΝΙΤΙΑΤΙΟΝ ΙΝΤΟ 
15 ΜΙΒΒΙΟΝ ΒΥ ΪΕΒΟΨΑΗ ΨῊΟ ΗΑ ΤΗῦΞβ ΑΡΡΕΑΚΕΌ ΤΟ ΗΙΜ. 

ΤὨς ῥΡοϊηΐς τἰουο πε ἀροὴ ἃῖὰ (ῃ6 σματγδοῖεσ οὗ ἴμοβε ἴο ψἤοτῃ ἢε 15 
βεηΐ, δηά [6 ροβί[οη ἢ 15 ἴο ἴακα ἴῃ γερασά ἴο ἔμθηὶ; δηὰ ἢἰ5 ἀδρεηά- 
δπο6 Προπ Γεῃονδῇ ἴου 811} (δὲ ἢς 15 ἴο Βρθᾶῖκ δῃᾷ ἴῃ 4}} (δὶ ἢ ἰβ ἴο ἀο. 
Τῆς ρᾶβϑᾶσα 8845 ἴἢ6ϑε αἰν]51] 0} :---- 

(η) (ὨᾺ. ἰϊ. 1--17. ὙΤῺῊΘ οδαγδοῖος οὗ ἴμοβα ἴο οσὴ (ἢς ρσορμεῖ ἰ5 
56εηῖ. ΤΏἬΏΘΥ δα {πὸ σορο]]ουβ ἤοιβ6 οὗ 586], πο Πᾶνε τερ6]]εἀ ἀραϊηβὶ 
]εμονδὰ, [ΠΥ δπὰ τῃεὶγ ἰδεῖς υὑπίο (15 ἄγ. Τμς Ρῥιόρμεῖ ἰβ ῃοΐ ἴο 
ἔεδν [Βϑῖὴ Ὀυΐ Ξρεαὶς ᾿ἐἤονδῃ 5 ψοζάβ υηΐο (ἤδηι. 

(2) ΚΓ. 1. 8---Ἴ}1. 8. ΘγτθΟ] 108] τεργεβοηϊδίςοη οἵ (με σοϊηπλπὶσαϊίοη 
οὗ ἐμόν νογὰβ ἴο ἴπΠ6ὸ ρσγορῃεῖ. Ηδ ἰ5 σοιηπηδηασά ἴο δδῖ [86 το ]] 
οὗ ἃ ὈοΟΚ ῥγεβεηίϊεά ἴο πἰπὶ ἴῃ [εἤονδὴ 5 μαῃά. 

(3) ΟἿ. 11. 4---9. Τῆι δΠιγηϊσηοα ἢ 1ἢ6 ννογάς οὗ (Π6 1,οτὰ, [ἢς 
Ῥτορδεὶ 5 σοιησηβϑοηδα ἴο ρῸ ἴο ἴῃς ἤου5ε οὗ ἴ5τϑε]. Ηδ ἰ5 ποῖ βϑηί 
ἴο (οτείσῃ παίίοῃβ, ἢ ϊο ἢ ψψου ἃ ποῖ υπἀογβίαπα ἤΐτα, Ὀυϊ ἴο ἴῃς Βοιιβα 
οὗ Ιϑγδεὶ. ΤΟΥ Μ1}} απάἀετείδηά θαΐ ψ1}1 ποῖ ]ἸἸβίβη. 

4) ΟἿ. 111. 10---16. Ῥατγου ΣῪ Πα 15 βεηΐ ἴο [Ποσὰ οὗ [6 σΔρΕν  Υ 
οὔ Το - 8010. 

(5) ΟἈ. Σἰϊ. 16---21. ΝοΥν διηοηρ (ῃς 6χ 168 ἴμοῖς 15 Ὀσουρδὲ ποπς ἴο 



νν. 1--4.} ἘΖΕΚΙΕΙῚ,, 11. [5 

Απηά ἢδ 5814 υηΐο πη6, ὅοη οὗ τῆδη, βίδπ ἃ προ ΤΥ ἔδει, ἃ 
ΔΠΑ͂Ι Μ1}} σρεαῖκ υηΐο ἴπ66. Απὰ [ἢξ β5ρι:Π| δηϊεγεα ᾿ηΐο Π16 « 
θη Π6 5ρΡ4Κ6 ππίο τη6, δη4 56ἴ δ ἸρΡΟὴ τὴν ἰδεῖ, {πα 1 
Ὠεαγὰ ἔτ [Πδϊ 5ρᾷκα υπηΐο 8. Απά ἢδ ϑαἱά υπἴο τη6, 0 3 
οὗ τηδῃ, 1 βεηᾷ [δε ἴο [6 ομπ]άγθη οὗ [5γ86], ἴο ἃ γσθῦ}]]ΠἸου8 
Ὠδίϊοη [Π40 δίῃ τε Ή]16 ἃ ἀραϊηδῖ τη6 : ἴον δηά {Ποὶγ ἐδ ἢ 6 5 
ἢδανε {ΓΔηΒρτοσ56α δρδϊηϑβί ΤΏ6, δζδλ ηΐο [15 νεῖν ἄδυ. ἘΕῸΓ 4 
Ζἦεν αγό ἱταρυάεπὶ σ] ἄγθη δηα 588 Ὠδατίεά, 1 ἀο βεηά [66 

ἢΐβκ τηϊηα (6 ῥσγϑοῖβα πδίυσα οὗ ἴ[ῃ6 οῇῖοθ ἣδ 15 ἴο 11; ἢδ ἰς ἴο Ὀὲ ἃ 
“ἐγ Αιοτηδῃ,᾽ Ψψγηϊηρ ΘΟ Υγο  6---ἰῃ 6 δἰηηοσ ἴΠδὶ 6 τὺ ἰαγη ἔγοσῃ ἢ15 
51}, δῃά [86 σὶ ρῃίεοιιβ ἰ6ϑῖ 6 [41] ἔγοπι ἢϊ5 γἱρ  ΘΟΌ 51.658. 

1- 71. ΤῊΣ ΚΕΒΕΙΠΙΟΟΒ ΡΕΟΡΙῈ ΤΟ ΨΗ͂ΟΜ ΤῊῈ ῬΕΟΡΗΕῈΤ [18 ΞΕΝΤ. 

1. «ρη0}7 »νιαῃ}Ἰβ Βείίογ, ΟΣ] οὗ δι. Τὴ ρῆγαβα 15 υϑεα ΤΟΥΟΓ 
ὨΪΠΘΙΥ͂ τη65, Δηα Ἔχργεββαβ [Π6 σοπίταβι Ὀεΐναθη ἴΠ6 Ρσορἢεῖ, ἃ5 οῃδ οὗ 
τηδηκιηά, δηὰ [ἢδ πηδ) συ οὗ ἀοά, ψγῇοβε ρ]ΟσΥ δα δα Ἰι5ῖ 5εθη. 

σἰαηπα τῤονι 1» 3221 Αἴ [ἢπ Ξἰρῃξ οὗ (πΠ6 στεαῖ ρίογυ οἵ ἀοὰ [δε ρῥτο- 
Ῥμεῖ δὰ (8]]1δὴ ἴο ἴῃς στουμῃά (ςἢ. ἱ. 28). Ηδς ἰ5. Ὀἰάάεδη βἰαπὰ ου ἢΪ5 
ἴίεει. Νοῖ ραγαῖγϑῖβ Ὀείοσε Ὠΐτὰ 15 ἀδϑισεά ὈγῪ αοά, Ῥυϊ τραβοηδῦὶα 
βεῦνίοθ με ρτόρῇῃοί β [4]]ΠἸ|ὴρ ἄοννὴ ψγὰ5 παίιγαὶ, γεῖ ἃ σοηάἰίοη ὑπᾶϊ 
ἴογ οὐ δ Ρυγροβεβ, δηά ποῖ ἀδϑίγεα ὈΥ ὨΪπὶ ἴο σοπίηθδ. ΤΏοβα ΝΠ οηὶ 
ἢδ6 4115 ἴο Π15 βεύνίςθα δῖα ἢΪ5 [ε] ον -γουκοῖβ, ΠΟ ΤΊΔΥ ΙΟΟΪΚ προη ἢ 5 
ἴαοθ. [1115 τηδῃ εγεοῖ, πῃ ἴῃ ἢϊ5 τηδηῃοοά, ΨΙ Ποπὶ οὐ ψ}}}}] μαννα 
[6Ἰ]ΠἸονϑὶρ πὰ ἢ ψἤοτῃ ἢ6 Ψ}}] βρεαῖκ---οίδη ἀροὴ τἢγ ἔδει “411 
ΤΑΔΥ 5ροαὶς ψ ἢ [Π66.᾽ 

2. 41,4 1}ὲ “9171 ῬεΥθδρβ, διὰ βρί σι. [{ 15 ποῖ βαἱὰ ἀἰγθοιὶ ἴο θ6 
τς ερτϊ οὗ αοά, ᾿μουρἢ ἴῃ ἃ βεῆβα {ἢ]15 15 τηεδηῖ. ϑρί σι 15 βίγθηρίῃ, 
ΟΥ, ταῖῃοσ ἴῃ6 βουγζοθ οὗ βίσεηρτΗ δπὰ 1ἰΐε; ἃ ρΡοΟΎΕῚ ΟΥ̓ ἘΠΟΓΡῪ δηϊογοά Ἰηΐο 
τῆς ρτορβεῖ δηά ξεῖ ἴῃ οἡ ἢϊ15 ἔεεῖ. Βυῖΐ [15 βΡοννεὺῦ ννᾶβ Ἐχίθγῃδὶ ἴο 
Ηἷπι δπᾶ οᾶτλα τοι σοά. ΔΝΉΏΙα (οά ἀεεῖγοβ τηδη ἴο βίδα εγεοῖ Ὀδίοσα 
τη δῃὰ Ὀδ τηδῃ, ἰΐ 15 ΟὨἹΥ β5ρί γί ἔσο οά (ἢδὶ θη Ὁ]ε65 τηδῃ ἴο δα (ἢ 15 
τῖρϊ Ρ]4ςα. 

8. 20 ἃ γεδοί ποις παΐο;} ἘΔΙΠοΥ, παύϊομϑ. Εἴτε [ΠῈ Ρεορὶς σα 
οδ]]οἀ [π6 οὨϊ]άγοη οὗἁ βγδϑὶ, [θη ἀδβουι θα τόσο ῥα ΓΟ] ΑΥΥ 5. ““Ὧδ- 
(ἰοῃ5,᾽᾽ [86 τοΐδγεποα Ὀείηρ οἰἴθοσ ἴο {Π6 ἔνγο μοιιβ65 οἵ ἴ5τδρ], {π6 που 
δηά κουῖῃ, οὐ ἴο ἴΠ6 Ρ6ορῖίβ 85 ἃ γῇ] οοῃϑι ἀδγϑὰ ἃ5 σοπϑίξίἰηρ οὗ ἸᾶΥρῸ σ 
αἰνιϑοηβ (5. ονὶ. 5) 85 “"ρΡεορ εβ᾽" 15 υϑεά οἰβεύῃεσγε (ΗΕο5. χ. 14; Πευΐ. 
ΧΧΧΙΪ. 190. ὙΏοτα ὨΑΥαΪΥ 1165 1π ““Ὡδίϊοη5᾽᾿ ΔΩΥ͂ Ξιρραθίίοη {παΐ (Π6Ὺ 
ὍΕΙῈ δ5 ἴῃς ““εδίμθη." ὙΤῇὰ ραησσαὶ Τομαγδοῖοσ οἵ [ἴῃ6 ρεορὶς ἰ5 
ἀεβοσῖρεαά 85 “σε Ὀε]] οι ; ἢ ἀπά ἴμεν μδὰ “τευ 6]]6α "ἢ σΟΠΕΠΠΟΙΞΙΥ͂ 
[τουρμῃουΐ 411} {Πδὶγ Ὠἰδίοσυ, ΠΥ δηά {πεὶσ (δίπεσϑ; οἷ. οἢ. χνὶ. 23. 
15γα6ὶ 15 ἃ ΠΊΟΓΆΙ ρϑίβοῃ, ὙΠῈῺ δὴ ὉΠΌΣΟΚοΩ ἰἀ ΘΓ 411 ΓΠχουρἢ 15 
Ηἰδίοτυ ; δηὰ ἰ(5 ἀἰβροβίξίου ᾿ᾶ5 ὈΘΘῺ ὉΒΣΟΥΤΩΪ αἰδοροαϊεπί---ἰὶ ἰ5. ἃ 
τοῦ 6] Ποῦ 5 Ὠου56. 

. 4, ,»»» 186} δἵὸο ὑμρωάφρη λέγε} Ἐδίμοτ, δῃᾶ 158 ΟὨ]άΣΘΣ ἃ ΣΘ 
ἀηρυάοεῦ διὰ δ Πιθατίθα, ἰο ΏΟΙῚ 1 δοπᾶ ἴ8906.0 ΤῊς “ΟΠ άταπ᾽ 



ιό ΕΖΕΚΙΕΙ, 1. [νν. ς, 6. 

πηΐο [6 πὶ; δηά ἴποιι 58] δᾶΥῪ υηἴο (ἤδη, ΤὭιυ5 5αϊ ἢ (6 
51, οἷά ορ. Αμά τευ, ψβοῖμογ ἴΠῸῪ Ψ11 ἤθδσ, οὐ μοι ΠῸΓ 
Π6Υ ΜῈ} {ογΌθαγ, (ἔοσ [ΠΥ γέ ἃ τε] ουβ ἤοιι56,) γαῖ 58}4}} 

6 ΚΩΟΝ ἰῃαΐ ποτα ἢδῖ ἢ Ὀδρη ἃ ρῥιορῆδί διηοηρ (ἤθη. Απηά 
ἴῃοιι, 50η οὗ ἤδη, Ὀ6 ποί δἰγαιὰ οἵ [ἢθι, θυμοῦ θ6 δἰγαιὰ οὗ 
[ΠΕ ψοτάβ, [που ΡῺ Ὀγίδιβ δηα [Πποσὴβ ὅς ψι ἢ [ἢ 66, δηά που 
ἀοϑβί ἄνγ6}} δηηοηρ Βοογρι ἢ : Ὀ6 οί δἰταιἃ οὗ {ΠΕ πνοσγάϑ, 
ΠΟΙ ὃς ἀϊδηγχαγεά αἱ {Πεἰγ Ἰοοῖκβ, ἐμουρῇ ΤΠ6Υ ὁξ ἃ τεῦ ]]οιβ 

8τ6 (Π6 ργεβεπί σεηθγαίίοῃ, γνῆο ύὲ [{ἰπτὸ (Πεὶτ ἴποῖ5. Οαϊναγαϊ!γ ἴδ Ὺ 
δύο “παρυάδηϊς,᾽ 11. δαγαΐ γε Ἴπεό, ταβοϊαῖε ἀῃὰ ννῇοβε ἐγεβ ἀο ποῖ 4υδι] 
Ὀεΐίογα οπα {πδΐ ὀρροβεβ ἴδδπὶ; δηὰ νἹ ΐη {ΕΥ̓ ἃτὰ σέγορρ οὐ ἀεαγέ, 
Ὁυγ 6] ἀϊηρ δἀπᾶ βιαθοση ἰπ Μ01}} δῃᾶ [θεὲ] ησ. ὍΤΏδ νοτγὰ ἤοσὰ υβεὰ οὗ 
(86 ίλος 15 βαἰὰ οὗ ἴῃς ἢδατί, σἢ. 111. 7, δηὰ (ὃς ἴεγῃι δρρὶ δὰ ἴο [ῃ8 
᾿Ὠρδασί 15 βαϊὰ οὗ [ῃ6 ίδος δηά ἰοσθῃθρδά, Ἵοἰ. 11]. 8. Μοτα οἴζδη [6 ἴϑυτη 
ι56αἃ οὗ [6 δος 15 ΔΡΡΙΙΘα ἴο ἴῃ6 πθοῖκ, “"ββπεοκεα᾽ (ἔχ. χχχίϊ. 4). 
ἘῪὸσ ἴδε ἰάδθα σοῃρ. 15. χὶν. 4, 1 Κηον [Παΐ ἰῃοα ατί ορϑίϊηαΐα, δπά 
(ΠΥ ΠΘΟΪκ 15 Δ ΤΟ. ϑίμαν, δηά (ΠΥ Ὀσον Ὀγαβ5.᾽" 

Ζάμς φαΐ ἐλε Ζογά σῸ}] ᾿ἴϊ. ἰὴ 1,οτὰ εμοναῃ. Τῇ ψοσζά “7 επο- 
ν᾽ νγὰβ ρσοποιποεὰ “σραΐ, “1,οτὰ,᾽ δηὰ ψῇθη Αἀοῃηαὶ, 1,οτά, δοίυ- 
8]}Ὺ βἰοοά ἰὴ ἴδε ἰοχί, ᾿ϑῃονδὰ νγᾶβ ρχγοηουησεα αοά, Φιρλέν. Ιῃ ΑΟΥ͂. 
“(οά᾽ [5 {πεῆ ῥχιπίθα ἴῃ 51π|4}} οδρὶία]β. ΤῊϊβ 15 ψῇῆδί (Π6 ρτορῇῃδξ 
5041] 58Υ Οὐ διΐἷ5 ρατί : “ὙΠ5 541 (ἢ Γοτὰ επονδῇ ;᾽ ἢ6 58)81]}] δηπουησα 
Ὠἰτηβο ἃ ρτορμοῖ ἔτοσα ᾿ εβονδῇ, θεατὴν Ὠϊβ γοσά. Απά ἴῃς Ρθορ]β 584}} 
δνδηζαδ! ν ΚΟΥ͂ (Πδἰ ἃ ργόρμεὶ 85 Ὀθθὴ διγοηρ {ποῖ (ζ. 5). ΒΥ 
νΔΙΟιΙ5 Ομ σϑίοηβ ΓΧΧ, τεαάς ὑῦ. 3, 4 ἰὴ ἃ Ξῃοτγίοσ ἔοσῃ : ϑοὴ οὗ ἴζδῃ 1 
Βαῃᾷ (ες ἴο (Π6 Βουδ6 οὗ 15γδ6], γῇ ῥσόνόοῖκ πηὰ ; ψγῆὴο ἢᾶνὲα ρσγονοϊκοᾶ 
τὴ ΤΠΕΥ͂ ἀηὰ {Πεἰγ ἐδίΠοΥβ αηΐο (5 ἀΔΥ, ν. 4 δῃὰ ἴβοιι 5βῃα]ξ 58ὺ πηΐο 
6, ἄς. ΤῊϊβ σεδάϊηρ σοσίδ ὩΥ τεῆδοίβ ἃ τοῖα ἠδίαγαὶ Η ΕΌσονΝ 56ῃ- 
ἴδηςα ἰΠ8ῃ Οὐ ῥσγεβεηί ἰδχί. 

δ. ,07 ἐλεγ ατὸ ὦ γεῤοίξοιμς ἀοι56] ΔΝ ΒΕΙΠογ (ὨΟΥ Ὦρα οὐ ψΒοίθοσΣ 
[Π6Ὺ ἰογρθαῖ---ηα (ΠΟῪ νν}}} (ἰοσθεασ, ἔου ἴΠῸῪ δῖα ἃ σϑρθ]]ϊουβ Βοιι56--- 
γεῖ 5841} [ΔῈ Κπον ἴπαϊ ἃ ὑῬγορῃεί μδ5 θθδὴ διηοηρ ἤθη. Τῆς διΐυτε 
584}} Ὀγίηρ (ἢ]5 Βοτὴς ἴο με. ὙΤΠΘΥ 58.411 566 [86 ρσορῇῃδιβ ννοσὰ 8 
οοηθ ἴο ρᾶ55, 8ηα 5841} Κπονν (μαῖ ἃ ἴπι6 τηθββεηρεῖ ἴσοι (ῃ6 Γιοτὰ 
Βροῖίκα ἰο ἴῆοεπῃ. ΤῊΒ τὰς ῥρσορμεῖ, {ΠῈ τηδῃ νὴο0 85 δηγιπὶπρ' ἴο δη- 
ποίησε ἔγοιῃ οά, τῇδυ δϑϑισα Ὠἰτηβοὶ (παῖ, ἤονγανοσ ἢ6 Ὀδ τοοοϊνοα 
ΜΏΘη ἢ6 5ρθδῖζβ, ἰὴ [ῃ6 Ἰοηρ τὰῃ 6 5}]} τεοεῖνε πἰς ἄτα δῃά δ σϑοορ- 
ὨϊΖοὰ ἔοσ δῖ 6 νγ85. 

6. Τποτηβ ἀπὰ Ὀγίαγβ, ἴμδὶ ρίοσοα δπὰ ψουηά, δηὰ βοογρίοῃβ, [δαί 
δίκα δηὰ κιϊηρ, ἀγα ἤριγοβ ἴοσ ἰηπίγαοία Ὁ] 6 δηὰ ἰπ)αγίουβ θη. ΤῊ6 
ΡῬιορμοῖ πηαϑὶ υπἀογβίδηα {Πεῖσ σπαταςίεσ δηά ποῖ ἔεαγ [Πετὰ. 

ἑλοιερὰ ἐάέγ Ὀς ὦ γεῤοίζιοι 5] ἘδΙθοΥ : ΤῸΣ ὍΏΘΥ 8:06. ϑίυρογη ορ 
βἰοῃ δηά 1) υτγίοιβ τγοσάὰβ ἸὩΔῪ 6 Ἔχρεοίεά οἵ ἴῃθπὶ; βυο σοπάποϊ 
ΑΙΑΥΒ σμαγδοίογζεα {Πεπὶ, ἔῸΓ {ΠΕΥ ἃζε ἃ σερε]]ίουβ μουῦβεὲ. Β6 ποῖ 
ἀεοεινοὰ ὈΥ [Πθτ ΠΟΥ ἀϊσιηαγοα Ὀεΐοσε ἴἤθτι, ἃ5 1 [ΒΥ “όσα ἴῃ (ῃς τῖρῆϊ 
δηά ποῖ ἴδοι ; δου ατί ἰῃ ἴῃς τρί, δηὰ ἴοι 5Π]ῖ σρεδὶκς ΤῊ ψοτάς τὸ 
(Ποῖα (συ. 7). 



νν. 7, 8. ΕΖΕΚΙΕΙ,, 11. 17 

ἤουθ6. Απά ἴδοι 5410 5ρ6 δῖ τγ ψογάβ υπηἴο (6 πὶ, ψ ῃ ΘΙ ΕΥ 7 
[ΠΟΥ 1} ἤδασ, οὐ ψΠΘΙΠΟΥ ΠΟῪ ψ}1]1 ἔογθθαῦ: ἔὼὺσ [ΠΟΥ 47έ 
τηοϑί γα 6] ]Ἰου5. Βαϊ του, βοὴ οὗ τηδηῃ, ἤθασγ Μῇῆδϊς 1 587} 8 
πηἴο {Π66 ; Βα ποῖ δου το 6]]1ου5 {Κὸ “λα τοῦθ! οι μουβ6: 
ΟρΘη 1ῃγ ποιῇ, δηά δαΐ [Πδὶ 1 ρῖνεα [ἢ 66. 

8.---111. 8. ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΤ᾽Β ΙΝΘΡΙΚΑΤΙΟΝ. 

Βείΐηρ' σοτητηδηαεά ἴο βρεαὶς οάβ ψοζὰβ ἴο ἴδ ρβορῖβ, [πΠ6 ργορβεῖ 
5 ποχί δϑϑυγεὰ ὉΥ 8 βυγὰῆδοϊ, ἃ Ὀοοκκ ρίνθη ἢΐπὶ ἴο οδί, (ῃδὶ οὐ β ψοσγάβ 
8584]}} θὲ ρίνεῃ Βίτῃ. 

8. ὁέὲ »οΐ γεῤοίί!9.5] [π δἀἀ!οη ἴο {Π6 ρΡοϑιεῖνα σοτϊηπηδηά, “ ΠΘΑΥ 
ὙΠμαῖ 1 54Υ υηΐο ἴπες,᾽ [πε Ρσορῃεῖ 15 ψαγηθα ἠοΐ ἴο τεΐιβε δηά θὲἊ 
ΤΟὈΘ]]ἰου5 κα (Π6 μουβα οὗ ἶϑσδεὶ. Ὑπό ννὰ8 ῃδεὰ ἔου (μἰ5 ἀοιὉ]ς 
Ρεσδιρίογ 685 οὗ (ἢ6 σοπηηδηά. ὍΤἢε ἰηϑιϊποίϊνε δοῖ οἵ τηθη Ὀείοσε ΔΩΥ 
στεαῖ υπάεσγίδκίηρ οὐ ἴῃ [κηὰ 95εἰ Ὀαίοσε [ἢ6 ρσορῇῃεὶ 15 ἴο βῃσίηϊκ ἔγοια 1{. 
πᾶμε βεὰ {μαι 6 τπιῖὶρῃϊ Ἔϑοᾶρα ἔγομῃ ἴπε ἰαϑὶς Ἰαϊὰ οἡ Ὠἷπι; Μοβϑβ δῃὰ 
Ἔγου δῇ Ὀοϊἢ εηἰγοαϊθα (μαὶ {Π6Ὺ ταῖρμξ Ὀς τε]ϊενεά οἵ . ΤΠδ ψοΥκ 

Μ͵ὲὰ5 Ὀοΐἢ ἀγάυουκ δηὰ ραϊηῇι] : ραϊηα] Ὀδοδυβα ἰΐ ννὰ5 δραϊηβί ἢἰβ ΟὟ 
ῬΘΟΡΙΘ [μὲ [με ρσορῇεῖ μδά ἴο βρεαῖ ; δπά δγάπουβς Ὀδοδιϑβα Ἰεαάϊηρ ἴο 
ορΡροϑιίοι δηὰ ρεγβεουϊοο. ὙΠδζα 15 ὯΟ ΘΆ5Υ 5ἰἰπδιϊοη ἰῃ Οοα 5 βοσνίοθ. 

δὰ [86 ρῥτορῃεῖ τεξιβεα [6 στεαΐ σομημηϊβϑίοη ἢῈ νου] αν τε ε]]16ἀ 
{πκὸ Ιϑταεὶϊ. Απά πὸ ἀουδὶ 5γ86}᾽5 γε βοὴ νν85 4150 ἔγοτῃ δὴ διάυοιβ 
δηά ραϊηία] σοτητηϊβϑίοη,  ΠΘΙΠΟΣ να τεραγὰ ἰ(5 ἰδ5κ ἴο δᾶνα Ὀδεὴ ἴο 
ψΑ}κ Ὀείοτες Οοὰ 85 ἢ15 ρεορΐς, ογ ἴο θὲ [6 ργορῆεῖ οὗ Τεῆὔονδῃ ἴο ἴπ6 
Ὠδίΐϊοης, Ὀεΐῃρ' εηἰγυκίεα 85 ἘΖΕΟΚΙΕΙ γὰ5 ἢ ἢἷς ψγοτά. [ΙἋἢ Ὀοΐῃ [5γδαὶ 
ΤΩΔΥ Ὀδ 841 ἴο 4]1 Δρρθάγδποε ἴο ἤδνε ἰα!]οά. ΥὙεῖ ποῖ ψ ΟἹ ]Ὺ : (ἢ 6 
ϑονδηῖΐ οὗ (μ6 [οτά, [ἢ σις ἴσα] οὗ αοά, εχιϑηρ 411 [γουρδουΐ (Ὠ6 
ὨΙΒίΟΥΥ οὗ (Π6 ουϊναγά [στε], οου]ὰ βαν, “{π6 Γοσὰ ορεηθαὰ πιλΐηθ δῦ, 
Δα 1 νχὰϑ ποῖ τεθ6]] οι β, ἢοΥ ἰυγηθα ἀὐναν δος" (15. ]. 5). 
Τα οσοτητηδηὰ ἴο ἤδαῦ δηά ποῖ Ὀ6 τερε]]ου 5 ἰ5 Παγάϊν ἴο Ὀ6 σςοηβηφά 

ἴο [Π δοῖ οὗ οαἰϊηρ [πε Βοοῖς, Ὀυΐ τείδειβ ταίμοσ ἴο {π6 016 τ] 5(ὙΥἉ οὗ 
[Π6 Ργορδεῖ, δ μουρῆ, οοπβίἀοσὴρ ἴμαῖ [6 Βοοῖὶς νγὰβ5 ἃ ϑυιωῶῦοὶ οὗ 8]] 
(ὐοά᾽ 5 ννογάς ἴο Βίπι, δῃὰ ἢἷ5 δαϊϊτρ ἰζ ἃ 5 το] οἵ ἢιῖ5 τεοεϊνίηρ [ΠΘΩ, 
[δε 56ῆϑε ἴῃ εἰἴΠον οᾶ56 1ἰβ [6 βδῖηδ (οἷ, ν᾿. 10). 
ΤῊ ρᾶϑϑᾶρε βυρρεβῖβ: (1) ἴΠ6 ἀϊνὶπα βουτος οὗ [παι ν ῃϊοἢ (ἢ6 ῥτορῃεὶ 

ὙΑ5 ἴο 5ΔΥ δηὰ [85 5416---ἰ“ δαί (δαὶ 1 σίνε {π6ε6᾽ (ν. 8), “4 παηὰ 
βίσείοῃαα ουΐ δηὰ ἴῃ 1 ἃ Ὀοοϊς᾽ (Ὁ. 9), ““ἢ6 τηδὰβ τὴο δαΐ ἐμαῖΐ 7Ὸ}} οἵ 
ἃ. ὈοοΙς ᾽" (111. 2). (2) Τα ἀδβηξίθησϑϑ οἵ 10: ἴἴ νγᾶ5 ἃ το ]] οὗ ἃ ὈοοΪς (ἰΐ. 9), 
ΔἸ ΒουρὮ 115 σοηίεηῖβ νοῦς ἰάγρα, [Π6 το] Ὀεϊησ ψατίεη ὈοΓὰ ἰη ἐτοηί οὗ 
[86 Ρᾶρα δῃᾶ οὐ (6 Ὀδοῖς. ΤῊ νγὰβ ὑυηυϑιδὶ, στο 115 Ὀεΐηρ σΘΏΘΓΙΑΙΥ͂ 
τὶ (6 ΟὨΪΥ ΟἹ Οὔ 5146. Τῇο 1668 15 ταρτοἀυοθά, δν.ν. 1. (3) Τῇβ 
πδίαγα οὗ (6 οσοηίεοηίε---“ Ἰατηοηϊδίίου δηα τηουγηΐηρ ἀπά νος ᾽ἢ (11. 10). 
ΤὨς ρῥστορβεῖ ψὰβ τηδάὰδβ νγ6]] ἀνγᾶσε οἵ ἴῃς πδίαγα οἵ ἴῃ8 οοηΐεπίβ 85 νν6}} 
85 οἱ (Πεῖγ Ἔχίθηϊ, “8 βργεδά ἴΠπ6 στῸ]}] Ὀείογα τὴς ᾽ (1. το). (4) δε 
ΤΟΡδΒεῖ πδάβ ἴῃς Βοοῖκ ἢϊ5 ονῃ, ἢ6 ““ἀϊὰ 6δδι 11,᾽᾽ δηὰ ἰἰ “" 6116ςἀ ᾿ Βΐτγη 
ὅῇ 3). Αμὰ Βανίηρ εδαΐθῃ ἰΐ 1ξ νγᾶβ ἴἢ 15 σηοῦ ἢ 85 ΠΟΏΘΥ ἴου βυνεείῃθϑ5. 

6 ϑψθοίη685 Μ͵ὰ5 ηοΐ ἀτ6 ἴο [ἢ]5, ἴδαί, [πουρὲ ἴῃς Βοοϊκς Ἄοοηίδἰηθα 
Ὀἱτίος (Ὠἰηρβ δἱ ιῃ6 ἢγβί, αἱ (6 δπὰ ἰΐ νγαβ ἢ]16ὰ ψἱἢ Ρτοιηΐβαθ νυν αἰ ἢ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 2 



1ὃ ΕΖΕΚΙΕΙ͂,, 11. ίνν. 9; 1---. 

ο Αμαάνῃοηϊ ἰοοϊκοά, Ῥ6ΠοΙ]ά, ἃ μαηᾶ τυχς βεηΐ υπίο τὴ6 : 
το Δηᾷ ἰο, ἃ Τ0}]] οὗ ἃ ὈοΟΙ τὐας {πετϑῖη ; δης Π6 βρτγϑδα [{ "δίογε 
6; δηᾶ 11 τσαᾶς ψτϊτῖθὴ τ] Π]ὴ δηᾶ ψτῃουΐ : δηα 2676 τυας 

8 ψτις6 ἢ {Π γα Ἰαιηθηςδί! Οη 5, Δη ἃ Του ΓΗ ηρ, ἀηα οΘ. Μοτε- 
ΟΥ̓ΟΓ ἢ6 5414 υπηΐο τη6, ϑοη οὗ τγδῃ, δδΐ ἰἢδί ἴμοι βηάδϑβί ; θαΐ 

α 1015 ΤΟΙ], δῃᾶ ρὸ βρεαῖκ υπίο [6 Ποιιβα οὗ [βδεὶ. 8ὅ01 
3 ΟΡοπϑα τὺ τηουῃ, δπα ἢδ οδιιβθα τὴς ἴο εδΐ (ἢαϊ σο]Ἱ. Αὐἠὐά 
6 5841ἃ υπῖο πι6, ϑοη οἵ πδῃ, οδι86 [Ὦγ ὈΘΙΪΥ ἴο δδΐ, δηά ἢ]] 
[ἢν Ῥοννθ]β ἢ [Π]15 τΟ]] [Π401 ρῖνε [ἢ66. Τῆρη ἀϊα 1 οαῖ 
7, δῃᾷ τἴ ψὰϑ 1Π ΤΩΥ ΤΩ ΟΌ ἢ ἃ5 ΠΟΏΘΥ ἔοσυ ϑυνθείηθ885. 

,ς Αμάᾶδδ 58α]Ὰ υηΐϊο τ16, ϑθοὴ οὗ πηδῃ, ρο, ρεῖ [8ε6 υπΐο (ἢ68 
5 ἤουβε οὗ 5γδ6], δηα βρεαῖκ ψι τὴν πογὰβ πηΐο ἤθη. ἘΕῸΓ 

ὍΕΙΟ ανϑεῖ, ίοτ ἴμογα τγαὰ8 νυ θη (Πογεοι ἰατηθηςδίίοη ἀπα Νοα 5 1 νγγὰ8 
ἄς ταῖθοσ ἴο (μϊ5 ἴῃδῇ {π6 τηϊηρβ νυ τ ἢ νογα οπι αοά, ψοβα Ὀἱζίεῦ 
ννογὰ ἰ5 συψεεῖ. “Τὴν ψοτγὰβ νεῖ ἰουμπὰ δηά 1 αἀἱάᾷ εαἱ ἴδ; δπὰ (ὮΥ 
ψοτὰ νγαὰβ ὑηΐο τὴα ἴδ ἸΟΥ δηά τε]οϊοίηρ οὗ τηΐηθ Ὠδασῖ, ἔοσ 1 δὰ ἽδἹ]ϑα 
ὈΥ ἴὰγ παῖς (πὶ [Πἰηα ἀπὰὶ [ὨῪ βεγνδηῖ) [εἰιονδῃ, αοά οὗ Βοείς5,᾽᾽ [61 
χν. τό. (, Ρϑ. χίχ. το; Κδν. χ. 8---ἰ Σ᾿ 

ΤὨς Ρτορ ει β Ἰάθα οὗ ννμαΐ νγεὲ 94]} ἢ15 ἱπθρίγαϊΐοη 15 Ῥευῃδρ5 τροσα 
τ δηά ξΞἰπηρσεοηΐ [ἤδη (Παΐ οὗ Ιβαϊδῃ. [ἢ (δ6 ᾿πδυρατγαὶ νἱβίοη οὗ (Π6 
αἰίοτ ρσορμεῖ (οἷ. νἱ.), ““1Πδγς ἔενν ομα οὗ {π6 βεγαρῃῖπι μανίηρ ἃ ᾿ἷνα 
οοδὶ ἰῃ ἢϊ5 μβαπά,... δηᾶ ἢδ Ἰαἰὰ 1ἴ ΟὨ ΤΩΥ̓ τοῦτ δηά κά, ἴ,ο, 115 μβδι ἢ 
ἰουσῃοά (᾿γ 1ρ5 δῃὰ {πῖπα ἰηϊαι Ὁ 15 [ἀκοὴ ἀναγ. [Ιπιπχεάϊαίο!ὶ Υ οὐ 
(ῖ5 δῃ ἱπιρυ]βε βεϊζθα [ἢ6 ργορῇῃεῖ ἴο δηΐου Ὡροὴ (ἢδ βεενίος οἵ ἀοὰ 1 
βαἱὰ, στα δηὶ 1, βεηά 8. 7ῃδ ἰογρίνθηεδϑθβ οὗ βίῃ δπά τοσαὶ ρα ΠΥ, 
οδιτγίηρ ἢ 1 συταραῖῃγ ἢ ἴῃ6 ρτεαὶ Κίηρ δηᾶὰ (6 τηϊηἰβίεσίηρ 
Βρ γι ἀγου πα ἢῖπὶ, δηα οἰεναίϊηρ ἴἢ6 τη ἰηΐο ἰμᾶὶ Ἵχαϊθα βρῆεσε οὗ 
116, Ξεα θα δηου σῇ ἴο 1ϑαῖδῃ ἴο σοῃδί 6 ὮΙ ἃ ργόορῆεῖ. ΤὭεογε νγὰ5 
ἴῃ Ὠἰτὰ ἃ βίγσεηρτῃ δηά ροννοσ οὗ ομαγδοίθσ ψῃϊ ἢ ποοάθα ΟἿΪΥ (ἢ τοιονδὶ 
οὗ [ῃ6 τῇοσαὶ μιηάγδηςε ἴο 5εἴ ἴμεπὶ ἔτεα. Βαϊ Ὀοίἢ Γδγθιι δ δηὰ ΕΖεῖθὶ 
Ψ6ΓῈ ΕΆΚΚΟΥ πηθη. ΖΕ Κ16] 85 5 ϑ18] στ Ὠἰηὶ τᾶ ῖκο5 [ϑγοιλδῃ ἢ 5 
Τη0αἋε], δῃα 6 σδη ΠασαϊΪγ Ὀ6 5414 ἴο ρΡὸ Ὀεγοπά [πδλὲ ριορῆσί : “ΤΠ 
Ιοτὰ 5βαια υπΐο τὴθ, νυ μβαίβοανεν 1 σοϊῃτηδηᾶ ἴπηεδε [ῃδἰ 5Π4]ῖ ἴῃου Ξρθᾶκ. 
ΤΒοὴ ἴδε Τοσὰ ρυΐ ἰογί ἢἷς πδηὰ δπᾶ ἰουομδα τ του. Αηά (Πα 
Ιογὰ ςαϊά υηΐο τηθ, Βεμο]ὰ 1 ἤανα ρα τ νγογὰβ ἰπ ΤΥ τπουτὰ,᾽ [6γ- 1. 
γ---ο. Βοίῇ [δα ]Ἰαΐεσ ρσορῃθίβ σθργεβθηΐ {Ππϑιηβαῖνοθ 88 γεοαϊνηρ Ὡοΐ 
ΤΉΘΓΕΙΥ (6 ““ ψοτά "ἢ Ὀαυϊ [86 ““νοτὰς ᾽" οὗ [ἐονδῇ. 

4-9. ΤῊΞΒ ῬΚΟΡΗΕῚ 5ΗΑΙΙ, ΒΕ ΒΤΕΕΝΟΤΒΕΝΕ. ΤῸ ῬΕΒΕΟΚΜ ΗΙ8 

ΗΑ ΤΑΘΚ. 

Ἡανίηρ ἴΑΚοὴ ἴῃ 186 ““ νογάξ ᾽ οὗ [ῃε Ι,οτὰ (νυ. 4) [Π6γα ὀρεῃβ ὉΡ Ὀεΐοσε 
(ῃ6 Ργορμεῖ ἃ σεῆθσαὶ υἱοῦ οὗ [Π6 τηϊββίοῃ ἢ6 15 βεηΐ Ὡροῆ. [{ 15 δὴ 
ιάμπουβ οὔθ. ΤΒε ἀϊβιου 65 ἀγα ποῖ οὗ ἃ βιροτγάςϊαὶ κΚὶηά. Ἡξς ἰ5 ποῖ 
βοηΐ ἴο ἐογεῖρῃιμ πδίϊοης, ο ψου]α ποῖ υηἀογοίδηα δἰ ψόογάβ, Ὀὰΐ ἰο 
5861. ὙΠΕΥ οδῃ ψνῈ]1] υπαἀοτϑίδηα, Ὀὰϊ [ΠΟΥ Ψ1} ποῖ Ἰἰβίδῃ, ὙΒοὶγ 



νν. 6---το.] ἘΕΖΕΚΊΕΙ,, 111. Ι9 

ἴοι αγΖ ποῖ 5θηΐ ἴο ἃ Ρθορὶθ οὗ ἃ βίσαησε βρεθοὴ δηά οὗ ἃ 
Βατὰ ἰαῆριαρο, ὀμξ ἴο ἴῃ 6. Ποῖα οὗ 15Γ86]. ἢοΐ ἴο ΤΏΔΩΥ ό 
ὈΘΟΡΪΘ οὗ ἃ βίσδηρε 5σρεθοὴ δηά οὗ ἃ μαζὰ ἰδῆριαρε, οβα 
ΜΟΓα5 ἴῃου οδηβί ποῖ ππαἀειϑίδηα. ϑύγεὶγ, δά 1 βεηΐ ἴῃ6 6 
ἴο ἴΠ6π, ἴΠΕΥ νου] αν πεαυκεηβα πηΐο ἴΠ66. Βαϊ [ἢ6 7 
ἤουδβ6 οὗ [5Γ846] ΜΨ1}} ποῖ Ὠδδικεθη τιηΐο [Π66 ; ἴογ [Π6Ὺ Ψ1]}} ποῖ 
Ὠράγκϑη πηΐο ΤῺ : ἴου 4}} [6 ἤουβ6 οἱ βγδβὶ 76 ἱτηρυάδηΐ 
δΔηα μαγαμοαιίεα Βεῃοα, 1 ἤᾶνα τηδᾶς ἴῃγ ἴδοθ βίσοῃηρ 8 
δϑαϊηβῖ {ΠΕ ]γ ἔδοθβ, ἃηα τγ ἔογεμεδά ςἴγοηρ δραϊηβί {Π6Ὶγ ἔογα- 
ἢραᾶάβ. Ας δὴ δάδιηδηΐ ἤδύάεγ ἴπδη ἢϊηΐ ἤανα 1 τηδᾶθ [ὮΥ 9 
[ογεῃεδᾶ : ἔδαγ ἴδῃ ποΐ, ποι ἢοσ Ὀ6 ἀϊβηηαγθα δἱ {ΠΕῚΣ ἸΟΟΪΚ5, 
τπουρ [6 γ ὅσ ἃ τε θ]]ουβ ἤοι586. Μογθονοῦ ἢδ 5814 ὑπΐο το 

τοῖ54] ἴο ᾿ἰδίδη αηΐο Ἠϊηι 15 Ὀὰξ Δῃ Ἔχϑιρ]α οὗ {πεῖν {{{6-ἰοπρ΄ ται54] ἴο 
Ἰἰδίθῃ υηΐο ἀοὰ. ὍΠΟΥ ἃσα σϑβοϊυῖα δηὰ οὐδιϊπαία ἴῃ (πεῖν ἀϊθοθεάϊξησα, 
Ὀπι (Π6 ῥγορβεῖ 5}4}} Ὀ6 πηδάξ σηοσα σγϑβϑοϊυΐο (ἤδη {Που. 

δ. ὦ εἱγαηρε ςρέεεελ] ᾿ἰἰϊ, ἀἐδεῤ οὗ {2 (οΥ βρβθοῃ) απμαΐ ἔδαῦγ 077 ογερΖ. 
ΤῊΘ [ΟΓΙΏΟΓ ἜΧΡΥΘΒΘΙ ΟῚ ΡΕΓὮΔΡΒ5 γεΐειϑ ἴο ἴΠ6 ἱπδυ οι ]αίθηθϑβ Ψ] νν ΠΙΘΆ, 
ἴο οὔθ υῃμδοσυδϊηϊοα ΜΠ (Ὠογ ἰδηρσυαρε, ἰοσεῖσηθυβ ἈΡΡΕΑΥ ἴο βρϑδϊς; 
δηα 1Π6 οἴμασ ἴο ἴΠ6 [Π]ΟΚ655 οἱ {πὶ υἱΐοτδηοθ. ὙὍΠα ἢγοὶ Πα] οἵ (ῃε 
εχρ.αϑβίοῃ ὁσου 5 ἀραίῃ 15. ΧΧχ δ, 19, ἃ ΡΘΟρΡΙς οὗ ἄἀθερ βρεδοΐ, 50 [ῃδί 
ἴδου οδηξί ποῖ ροτοεῖνα ; δηά [6 Ξβεοοπά ΠΔ][15 βαϊὰ οἱ Μοβββ, ἔχ. ἵν. 10. 

θΘ. »»α71}) 2402] Ἐδίμεσ: ῬΘΟΡΙΘΒ, ἱ.ε. ἀϊβεγεηϊ ἰοσγεῖρηῃ παι! οη5. 
γεν, ἀαα 7 σορμέ 646] ΜοΥδ ΘΧΔΟΙ͂Υ ς ΒΌΓΟΙΥ 17 1 δϑιῦ [66.. 0 

ψου]ᾶ Ὠθᾶσκοα. ΤὭσδτα 15 δος αἰ ΠΟ] 1 δῦουϊ [ἢ6 οοηβίχποσίοῃ, ὑπ 
[6 5686 5 5 ΠΟΘ {γΥ οἰθατ. ΤΠδ Ὠεαΐίῆδη μάνα ἃ ρτθαίοσ βυβοαρι Ὀ1ΠῪ 
ἴοσ ἴη6 ἰγυ ἢ [84 βγδοθὶ, ΒΟ 85 δοίθὰ τῆοσε ψ]οΚε αν ἤδη ἰῃς 
πδίϊοῃβ (οἢ. ν. 6, 7, χνὶ. 48, 561. Οἱ [εγ. 11. το, 11). Οἰἰιεῖβ νου 
Τεποσ : θὰ] βοπά ἴπεὲ ἴο ἤει (15γ86]}, ζάδν ν}}} υαπάοιβιαηάᾶ [(ἢεα6. 
ΤὨς ᾿αβὶ ννογάβ, ἢονγανοσ, οδηηοῖ τηθϑῃ “ ππάετχβοίδπα [ῃ66 ;᾽ἢ ΓΠῸῈῪ πλεδῃ 
“ἢδδγκεὴ υηΐο [ἢ 66,᾽ δ5 ὕ. 7, ῇεσα ἴῃ6 ρῇῆσαβε ἰ5 (8 βδῖηξ. 

Ἴ. ἐφιῤμάερξ αγιαΐ λαγαϊζεαγίε) 866 ου οἢ. ΙΪ. 4. 
9. δαγάεγ ἐδαρ 31] Οἱ. 76γ. ν. 3, “ΠΥ ἤᾶνε πιδᾶβ {Πεὶσ ἴδοαβ 

Βαγάογ (ἤδη ἃ σοοκ ; [Π6Υ Πᾶνα σγείυβϑα ἴἰο γεϊασῃ." 
ἐλοκρὰ {ΐξν Ὀδ ἃ γεῤείἠἠο9}] ἙἘδίθοΥ: ΓῸΣ ὍΏΘΥ 8.6. 966 οἷ. 1ἱ. 6. 

Υμαῖ σάνε (λ6 ργορῃεί ἰηνίποῖθ]α σουταρα ἴῃ [Π6 ίαςε οὗ ἴῃς ορροβἰίοη 
οἵ [δε ρΡεορὶε ννὰ5 1π ἴδε τηδίη ἴῃς αϑϑιγαπος (μα ἢς6 'νγᾶ5 βεηΐ οὗ Οοά, 
ἴῃαὶ ἀοα νὰ5 ψ 1} πὶ, δηὰ (δαὶ ἢ ψοσγὰ νψὰ5 σίνθη ἢ ἴο 5ρθᾶῖ. 
ΟοΡ. 15.]. 7, “" Εογ τῃδὲ 1,οσὰ 7 βονδὴ Ψ1}} μ6ῚΡ πιθ, ἰπμεγείοσε 514}}}1 
ποῖ Ὀς οοηίουπηαεα ; {ποτεΐοσγα ἢᾶνο 1 5εῖ τὴν δος {|Ἠ κὸ ἃ βΝ᾽ηϊ, ἀπά 1 ΚῆΟΥ 
(δὲ 1 5141} ποῖ Ὅς δϑῃδιηβά. 

10--1δ6. ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΤ 5 ΡΑΚΤΙΟΌΙΙΑΚ ΜΙΒΘΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕΒ 
ἘΧΙΙΕῈΞ ΑΤ ΤΕΙ, ΑΒΙΒ. 

ὙΒουρΡῈ ἘΖεϊκΙ 615. τη ϊββϑίοη, {πὸ [δὶ οὗὨ 411 [ες ρυορῃείβ, νναβ ἴο [ἢ 8 
Βουβε οὗ [5γ86] ἃ5 ἃ 16 (ν. 5), γεί ᾿τπηηλοάϊ δῖον ἢἷ5 νοῦ ἸΔΥ ἀπιοηρ ἴῃς 
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μη φή 

20 ἘΖΕΚΙΕΙ͂, ΠῚ. [νν. 11, 12. 

τγ6, ὅοῃ οὗ τηδῃ, 81} ΤΥ ννογάβ [πδῖ 1 5}4}} βρεαὶς υηΐο [ἢ 668 
Γοοοῖνο ἴῃ {Π1π6 ῃδαγί, πα ἤεδσ Μ [ὨϊπῸ εα15. Απα ρΌ, 
δεῖ (ἢε6 ἰο [δηλ οὗ τῃ6 σδρίνιγ, πηΐο [ὴ6 οὨΠ]άγθη οἵ (ἢγΥ 
ὈΘΟΡΙΘΕ, δῃηά 5ρθᾶκ υηΐο Π6 πὶ, δηα (6}} (ἤθη, ΤἬῊϊ5 561 [ῃ6 
Ιογά αοῦρ ; ψμϑίμεγ [ΠΥ Ψ1}] ΠΘαΥ, ΟΥὁ ψῃδίθο  [ΠΘῪ ν}}}} [οτ- 
Ὀθᾶσ. ΤὭδη [Π6 5ρ1Π| ἴοοῖκ τὴ6 ὉΡ, δηᾶ 1 ἤεασζά Ῥεῃὶπα τὴ8 
ἃ γοῖοα οἵ ἃ ρτϑαῖ σιϑῃϊηρ, σαγήηρ, ΒΙεβϑεα ὅδ [6 ρίοσγ οὔ ἴῃς 

σἀρίϊνεβ ἴῃ [86 τηϊάςὶ οἵ ψβοσῃ 6 ᾿νε. ΤΕ ἰβ γειηδύκαθ]ςθ, μούγευοῦ, 
ον {π|16 γείθσεπος 15 πηδάβ ἴῃ ἢΪ5 ργορῃθοῖεβ ἴο ἴῃς ρδγίϊσυ δῦ οἰγουχη- 
βίδησθβ οἵ ἴῃ6 Ὄχὶϊθβ. Τῆς δἰϊθηϊοη οὗ {πὸ ὑσορβεί, 85 νν6}] δβ ἴῃοβε 
διουιηα πὶ ἴῃ ΔΡΕνῚΥ, σθοῖὴβ ἴο να Ὀδδὴ δηρτοββεα ὮὈΥ (ἢ Ἔνεηΐβ 
ΟσΟΌγτησ ἰπῃ Ραϊθβίίηθ, δηα ἀβρεοῖδ !ν ἴῃ ἰ[ῃ6 σαρὶϊ4].. Απᾶ (ἢ6 ἐπι 
Βροΐκθῃ ὈΥ δἴπι, ἰμουρσῇ υἱΐετεα ἴῃ [μ6 δατβ οὗ [86 εχὶϊεβ, Ὀδασ γοίδγθησα 
ἴο 4}1 Ιξσγδθ]ϊ. ὙΠπουρῆ ἢδ Οσσαϑίοη Δ} }γ ἄγανγϑ ἃ ἀϊδιϊηοιΐοη Ῥεῖννθθη 
[Πο56 Ἰοῖς ἰπ (Β6 Ἰαπαὰ δηὰ [ῃ6 δχὶ]θβ οαυ]θα ἀνναῦ ΜΠ [6 ῃοϊδομίη, οὗ 
Μομλ 6 νὰ5 οἣδ (οἢ. χὶ. 15}, ἰῇ ρθῆθσαὶ ἢ6 τεραγὰβ (ῃ6 δχ 68 ἃ5 
(δρτοβοηίδίϊνεβ οὗ 1ϑγδαὶ, δῃά εεὶς ἤθη δάἀαγεβϑίηρ ἴθ ἰμαὶ ἢδ ἰ5 
βροδκίηρσ ἴο [ῆ6 ψῃο]6 ἤοτι56 οὗ [586]. [Ι͂ἢ ἴῃ6 ρστδᾶάυδὶ ἀεβηΐηρ οἵ μὶ5 
ἰαϑὶς ἸΏοσα ΟἰΘΑΥΪ [ἢ656 6χῖ]65 ΔῈ ὩΟΥ͂ σείειγεα ἰοὄ. Ἧς ἰ5 Ὀϊαάξῃ ρὸ 
ἴο [δὶ οὗ [η6 οαρ(ν!Υ (ν. 11), ᾶἀηὰ Πα σαπηα ἴο πεῖ οὗ [6 Ἑσδριν Υ 
ἴο Τεῖ ΑΌΪΡ. Απά ποῦν (παῖ Βα ἰ5. δηἰθσίηρ ὉΡΟῚ δ ΔΙ ΠΙΒΊ ΤΥ {Π6 ΓΟ 
σου65 ἴο ἤπια: (1) (6 σοϊημημδηα παν ἴο δῦ δηά γϑοεῖνο ἰηἴΐο 15 ἢδατί 
[ὃς νοτγάβ (αἰ (οὰ 5}48]}] Ξρεαῖὶς ἴο Βῖτῃ (". το).Ύ. (2) ποχί [Π6 σοτηϊηδηά 
ἴο δῃῃροῦηοα Ὠἰμηβοὶέ 5 ἃ ργορβεῖ οὗ ἴῃς Τιοσγᾶ: [ἢ5 βαϊ ἢ [6 1,οτὰ 
(σ. 11). Απά (3) νι (ἷθ οοτημηδηὰ οουηθβ (ἢ6 56ηβ6 οὗ [δε ἀϊνίῃο 
᾿τορυΐςα σασγγίησ Ηἷπὰ ἑογινασγα ἴο ἢϊς βουνίοα: ἔβεῃ ἴῃ6 βρὶ πὶ ρα τὴς 
ὍΡ..-Δηα 1 οᾶτηε ἴο (Πδπὶ οὗ [Π6 σΑΡΕΝΙΥ (τ . 12, 14, 15). 

12. 2964 ΤΙ ἐοοΐξ ηι6 29] 8566 οἡ 11, 2. ΤΗϊβ ““Ἐπρ’ ἀρ ᾽ ὉΥ (Ὡς 
βρὶστιῖ ταῦβϑὲ ὃς ἰηϊεγργείεα δοοογάϊηρ ἴο Οἢ. νι. 1--3, 1ἴ ψψὰ5 ρατί οὗ [ῃ8 
ἴγᾶποθ. Ὁῆδ ρτοαῖ [ΠΘΟΡΏΔΩΥ ΟΥ̓ νἱϑοη οὗ ἀοά ἴῃ οἷ. 1. ννᾶβ ποῖ δὴ δχ- 
ἴογηδὶ ῬΒβθποσηθῆοῃ ψὨ]Οἢ ἴμ6 ρτορῃεῖ ὈεΠ 6] ἃ ψ Ἰ ἢἷβ ἀοίυδ] αγαϑ5, ᾿ξ νγὰϑ 
ἃ Υἱδίοῃ ὙΒΙΟΙ Πα 5ανν, Ὀεΐηρ ἴῃ ἃ ἴτδῆσθ. Ὅμ6 βϑδίης ἰβ {πι|ὲ οὗ 8}} {ΠῈ 
γνοτὰβ Ὠεασζὰ ὈΥ Πῖπι, δηά 4}1 ἴπῸ δοίϊοηβ ἄοπε ἱπ οἷ. ἰϊ., 111., [6 Υ ἴοοκ 
Ὀἶδος ἰῃ ἴμς βριτϊ, ποῖ ουϊνγαγά ϊγ. 866 δῇϊεσζ υ. 21. 

7 λεαγαά ῥελίμα »"] ὍΤῆς ῥσορῃεῖ μδὰ Ῥεδθὴ ἴῃ ἴῃε ργέβεηςα οὗ [6 
ΓΠΘΟΡΏΔΩΥ (οἢ. 1.) ἀυγίηρ᾽ 411 (ἢ μα5 Ὠἰτπογίο θθθη πατγαίθα (οἢ. 1. 1--- 
111. 12}, δηὰ [ἢ ΠΏ δη Πα νγᾶ5 ΠΠ|π4 ἃρ δηά οαιγιεὰ ἄυγὰν ἰἰ βθοιηδὰ ἴο 
ῖπὶ [Πα ἢς Ιεῖξ (Π6 [Πεορῆδην ὁδληα Ὠϊτη. 

Ω »γέαΐ γε λίηρ) Τῆδ ψοσζά 15 υϑϑὰ οἵ δὴ βδαγίβαυδκβ, δηά οὗ [ἢ6 τοᾶσ 
οὗ Ὀδ{]6 (15. 'χ. 5, σοῃξαβεά ποῖΐβ6); 4150 οὗ [πε γδιΠὴρσ οὗ ομαγοίβ (761. 
ΧΙν. 3; Ναδῆ. 111. 2). [ἡ οἰ. χχχυϊ. 7 τ 15 βαιά οὗ [86 βουπά οὗ ἴῃ6 
ςοϊῃΐηρ ἱορεῖθογ οὗ [μ6 ασὺ Ὀοῃεβ8, υζ 1α ἀρρεδῖβ πουῇοσα δηρὶογοα οὗ 
[86 ὨοϊΞ6 σαυξεα ὈΥ νοΐςε5 βρεδκίηρ. 

Μίκεεά ὃς ἐδέ σέο» οὐ ἠδέ 2ογ4)] Ασοοτάϊηρ ἴο τῃε ῥγδβθηΐ ἴεχί [6568 
ννογάς σοῦ υἱἱϊετεαὰ ὙἹΓἢ ἃ βουπμαὰ ||Κὰ “4 στεαὶ χυβιϊηρ,᾿᾿ [Πουρἢ πὸ 
ἰδ οη 5 ρίνε ΟῸ [ΠΕῪ γα ΨΏΟ υἱἱοτοὰ ([μ6 νογάβ. Βαϊ (1) (86 



νν. 13--ξ15.] ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 111. 21 

ΓᾺΡ ΠῸΠ 5 ρΪδοθ. .97 ἀδαγαῖ αἷδο ἴῃ6 ἤοΐβα οὗ [6 ψὶηρϑς 
οὗ [ὴ6 Πἰνηρ οτεαΐυτεβ ἴῃαι τους εα οἠδ δῃοίῃοῦ, δηα [ἢ6 
ΠΟΙ͂. οὗ [ῃ6 γῇ 615 ονεὺ δραϊηβί [6 η], δῃὰ ἃ ῃοΐβα οὗ ἃ ρτϑαΐῖ 
ΓΌΒΗΪηρ. 50 [Π6 5ρ|τ|ἴ ΠΠ|6α τὴς ὉΡ, δῃηά ἴοοὶς π16 νανῦ, δηὰ 
Ιψεηΐ ἴῃ ὈΠΙΘΓΠ 655, ἴῃ [6 ἤδαΐῖ οὗ ΤΥ βριτΐ; θυ {π6 Βαηά 
οὗ ἴ[ῆε ΤΟΚΡ ψΜ 5 βίγοῃηρ ὈΡΟη [Ώ6. 

ΤἬὭΘη 1 οδηλα ἴο [ἤδη οὗ ἴπ6 σαρίνιγ σέ Το]- 4010, (δαὶ 
ἄν Ὀγ [ἢς τἰνεῦ οὗ ΟθΘΌδσ, δηα 1 δαὶ ἡ ἤθσα παν 58ῖ, δηά 

Ἦγαβα “"Ὁ]6βϑθα Ὅδ (6 ρἴοτυ οὗ (πὸ 1 οσᾶ ᾽᾿ ἢαβ5 πὸ ρδγδ]]εῖ; δπὰ ἴΐ 15 
ἃτάϊν δάτη5510]6 ἰο ἴακα ἴῃς ““Ρ]ΟΙΥ οὗ ἴῃς Ιοτὰ “" ἃ5 δαυϊναϊδηΐ ἴο 

. “(ὃς Ι,οτὰ ᾽ οΥ “1 πῆγα οὗ {ῃ6 1,ογὰ ᾽᾽ οὐ ἄνθη ἢῖ5 “ ρ]οσιοιιβ ἤϑῖηθ᾽ 
(Ρ5. ᾿Ἰχχὶϊ. 190). Ενεη ἴῃε αςϊ (παῖ τΠ6 “ ρίοτυ ᾽᾿ 15 ἀϊδιίπος ἔγοσῃ (ἢ 68 
ἀϊν!ηςα οπασγιοίῖ, σῇ 11 τᾶν ἰεᾶνεα (οἢ. 1χ. 3), ἀπ [Πδῖ ἃ νοὶςθ ΔΥ σοϊὴβ 
ἴτοιῃ ψΒεσα ἴἴ 5. (Χ]}}. 6) 15 Πασάϊυ βδυβηοϊεηΐ ἴο ᾿0501Ὁ δυο δη Ἔχργαϑ- 
βδίοῃ. (2) [ἴ 15 παίιγαὶ ἰο ἰάκα [η6 ““στεαῖ γιβῃίηρ ᾽" οὗὨ [Π]5 νεῖβε ἴο 6 
[Π6 584 πη6 ἃ5 {πὶ ἰῇ ζ. 13, ὑνΏΘτα ἴἰ 5 [6 σοδσ οὗ 6 ψίηρβ οἵ (ἢς ᾿ἰνίηνσ 
ογεδίυσοβ δηὰ (ἢς6 ψῃεοὶς ἤθη [μ6 σμαποῖ 5 ἴὴ τηοϊΐοῃ. (3) ὮΝ [Πα 
Ῥγεβεηὶ ἰεχί [ῃ6 δχοϊαιηδίοη “ Β]εββθά,᾽ ἄς., ταῖσῃϊ σοπιθ ἔγοια ἴΠμ6 οἢ6- 
τυ. ὙΠετγα ἰ5 ΠΟ ΟΕ ρᾶβϑαρε ἰὴ {πῸὸ Ῥτορῃθδι ψῇογα ἰῃ6 μετα τὴ 
ἃ: τερζεβεηϊθα 85 ργαϊξίηρ' ἀοά, ΔἸ ΠουρῊ [ἢ 6 βεγαρῃ τα ἄο 50 ἴῃ 15. νὶ., 
δῃά (Ππ ᾿ἰνίηρ ογεαΐυγεβ ἴῃ Ἐδν. ἱν., δηα (15 τηῖρἢϊ ΡοββιΌΪΥ θὲ [)6 τηϑδῃ- 
ἱηρ, ΡΑΓΓΙΟΌ]ΑΥΪΥ ἂς [Π6 τοδάϊηρ “ ΒΙεββεά,᾽ ὅτ.» 15. [6 ΟὨΪΥ οπα Κποννῃ 
ἴο [88 νειϑίοῃβ. [1μιΖΖζαίῖο, απὰ ἱπάθρεηάθηι)Υ οὗ Ηἰτη Ηἰζίρ, ργοροβοὰ 
ἴο τοδὰ : τυλέρε ἴῃε βίοιυ οἵ (ἢ 1ογὰ γο5ς τ: ἴτοτα ἰἴ5 ρίαςε ; οἷ, οἢ. χ. 5, 
19. χὶ. 22, 232. Τα τεδάϊηρ ἱπλρ]165 ἃ οἤδηρα οὗ ΟὨΪΥ οπε Ἰείτοσ. 

18. 1 πεατά αὐρο .ε πο] Μοτα (δι τἶγ: πᾶ 019 ποῖβθ. Τῇ νογάᾶς 
Β6αῖῃ ἴἰο 5ἰαϊα ἴῃς ουδε οὗ ἴῃς ρσιεαΐ τιβϊηρ ϑουηά ἴῃ τ. 12, ἰΐ οδπλ6 
ἤότῃ {π6 ψίηρϑ οἵ [ῃ6 Ἰἰνίηρ σγεαΐαγεβ ἰουοῃϊηρ οὴα Δποίμοσ ἤθη (Π6Υ 
βενν, δηά ἔτοιῃ [6 νν]6 615. Οἵ. οἢ. ἰ. 0. 11, 23. 

14. ἐη ὀἐ{67γ71655} 1. 6. Ἰηάϊσπαίίοη, ΟΥ̓ΔΠΡΘΥ, 7υάρ. ΧΥΪΪ. 25. (ΔΏΡΤΥ 
ἔθ] ]ονγ5), 2 ϑδῖὰ. χνὶϊ. 8. ϑιγ ]Υν ““Πεαί οἵ 5ριγ 5 ΛΙΤΥ οὐ Ψψταῖῃ. 
ΤῊΘ ῥγόρῃοῖ ννὰβ Πεὰ ἃρ ἰηΐο ϑυτραίῃυ ἢ Οοἄ δηὰ ςῃαγεὰ ἢὶβ 
τρμίθουβ ᾿ηάιρσπαίίοη ἀραϊηβὶ ἴβδγαθὶ. Αραΐῃ [ϑγαουλ ἢ 15 15. τηοᾶδὶ : 
““Τδαγοίοσε 1 δαὶ [11] οὗ ἴῃη6 ἥιγν οὗ (ῃς 1, οτά ; 1 δπὶ γεαγυ ψ ἢ ΒΟ] ἀϊηρ' 
ἴῃ : Ῥουγ ἰΐ ουΐ υροη ἴΠ6 οὨΙ] ἄτϑη ἴῃ ἴΠπ βίγεεϊ ἀπά προι {πε Δϑβθ Ὁ ]Υ οὗ 
γουηρ τηθη τορεῖμοτ,᾽" [6Γ. νἱ. 11. [ΧΧ,. οχἱῖβ “" ὈΙΓΓ6Υη 655. 

ὁμέ ἦς λαμα}) Ἀδῖμοῦ: 8πᾶ (οσ, ἔου) (ἢ ῃαηᾶᾷ. 866 οἡ οἷ. '. 2. (ΟΕ. 
]6γ. χν. 17, “1 841 ηοΐ ἴῃ [ἢ Δ55ἜΕΙΌΪΥ οὗ ἤδη ἴΠαΐ ΤηδῖζΘ ΠΊΘΙΓΥ, ΠΟΥ 
τα]οἱ 64 ; 1 54ἱ Δοης Ὀεοαυβε οὗ ([ὮΥ παῃᾶ ; ἔογ ἴδοι παϑὶ 6]16δὰ τὰς ψ τὰ 
ἱπα ρπδίϊοη.᾽" 

16. ὙῊΘ πᾶπια Το]-ΔὈ Ὁ τηθδη5 Ῥοβϑί ΌΪγ, Η1]] οὗ οοτῃ-θαῖβ, οὐ 5ῃοσίν, 
ΟΟΤΏΒ1]; Ῥαΐ 566 ἀραίηϑί (5 Εσὰ. δε]. 7:6. Ζαρε. Ρ. τ6. Ναπηθβ 
οςοπιρουπᾶρα 1} (6 ψογὰ Τεῖ, 81], ἀγα νεσῪ σοιμῆοη. Τηδ ῥἷδοα ἰ5 
ποί οἴμεγννῖβα ΚΠΟΨΏ. 

α»πα 7 Ξαὐ τυλεγε δεν ταῦ ὙΤὨϊΞ ἰ5 [η6 ΗδΌ. τπατρ. (Καὶ); [ἂς ἰεχί 8 88 
ΕΟΙΝ., ““δῃὰ ἴο ψἤεγα {ΠΥ ἄνε]ι.᾽ ὙὍΠε ρᾶββαᾶρθ 15 δἰ πγοβί σεγίδί ΠΥ ΘΟ - 
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22 ΕΖΕΚΙΕΙ, 11. [ν. τό. 

τό γϑιηδ θα ἴπ γα δϑίοηβῃθα διλοηρ [6 πὶ βδανθὴ ἄδγβ. Αηά 
1 οδῃγ6 ἴο ρ855 δἱ {Π6 δῃηᾶ οὗ βδανθὴ ἄδγβ, ἴπαὶ ἴῃῆ6 ψνογὰά οὗ 

ταρί. Μοβί ργοῦ δ [ῃ6 νοσάϑβ: “παῖ ἄννεὶῖ Ὁ (Ππ γίνε Ὁμεῦαγ, δηᾶ᾽ 
5ῃου]ὰ θὲ οτμἱιοα : [ΒΕ 1 οδίηθ ἴο ἴδ οὗ ἴΠ6 οαριϊν νυ ὕο 161-801 
ΨΏΘΙΣΘ ὍΏΟΥ ἄνγχοϊῦ ; δηά 1 καὶ (πεσγὰ δϑίοηϊθα διηοηρ [δ πὶ σον ὴ ἀΔΥ5. 

αείρμίρλεά αριορρ ἐλερ} ἘῸΝ-ε αρίορέφα, 1.6. ἀυτὰ δηα τηοίϊοη 655. 
ἘϊΖΥ. ἷχ. 3, 4, ““Απὰ ψῃδη 1 πεαγά [ἢἷβ νγοτὰ 1 σϑηΐ τοῦ ραιτηθηΐ δηὰ ΠΥ 
τηδηῖ]ς, ἀπά 5Ξαἱ ἄονῃ δϑοιοηϊεάᾶ," δ. ἰχ. 27, χὶ. 31. ὙΠ ετα νγᾶ5 που ρ ἢ 
ἴη ([ἢ6 Ρτορβεῖβ οἰτουτηβίαποαβ ἴο Ῥγοάυοα ἃ σοῃῆϊοι οὗ ἔβεϊϊπρϑ ἴῃ ἢ 5 
τηἰϊπα---ῃς 5ἴη οὗ ἰβγδεὶ, γγῇο ψγεγα γεῖ ἢϊ5 οννῃ Ρδορΐβε ; ἴδε ἴαϑκ Ὀείοσε 
ὙΠΟ ἢδ 5ἴοοά, δῃὰ ἢ15 οἷοβο δῃὰ αὐγῇ] σοτητηιηϊοαῖοηβ 1 ἤδανθῃ. 
ΤὨα Ξἰσρὶα ἔδο]ηρ οἵ Ὀἰζίεγηθ55 δπᾶ ἱηάιρπδίίοη Μη οἢ ἢ116α ἢἷἶ5 πιϊπά 
ψο 6 πον]γ εἴς (μΠ6 ργζόβθηςς οὗ σοά Ὀδοδῆλα Ὀγοόίεη ἰπῖο ἃ ἰὰπλῖ 
οὗ ἔδοϊηρβ ψ ἤδη Βα βὰν ἴῃς ἴδοα οὗ ἤθη. Ζεδὶ ἴογ (οά Ὀεδοοιηαβ ἰθιὴ- 
Ρετγοά δηᾶ δυτηδηϊζθα ἴῃ δοίιδ] ϑεσνῖοθ ΕΖ Καὶ 6] ἈΪπιβοὶέ ἃ ρτορῃεῖ 
ἃ τηοϊηθηΐ ἀρῸ, ΠΟῪ 6 ἴδε]5 ὨΪΠΊ5617 ἃ ννδίοῃτηδη (ΖΦ. 1:7 544.).. (οΙΏΡ. 
[86 ρδίῃϑες βίου οὗ ϑατμιεὶ δῃὰ 588}, 1 58ῃι. χν. 25---31- 

σευεῦε (α),5] 705 ἰτεηας ““5δἱ ἄονψῃ σι κἴπι Ὀρου ἴΒ6 στουπά 5ενεῃ 
ἄδγϑβ δηά βενεὴ πἰρῃῖβ; δῃμα ποῆΘ 5ρᾶκα ἃ ψοσὰ υηΐο Ὠϊπι; ἴοσ [Π6Ὺ 5ἂνν 
ἰ(δαῖ (μ6 δῇ!οίοη ννὰϑ νεσῪ ρτϑαὶ.᾽ Τα να ῖκκ νγὰ5 ἴΠ6 δτϑὶ ἰαγρε αἀἰνβίοη 
οὗ {ἰπ|6, δηὰ ἴῃ Ἰοηρ Ρεγίοα οὗ πηοϊοη] 655 5:16 66 ἜΧργθββ65 ἴ86 5 σεηρίῃ 
οὗ [6 Ρτορμεῖδβ εἰηοίίοῃβ. ἘζΖγα 5αΐ ἴῃ βίῃ ρου ΟὨΪΥ ὑπη11 (ῃ6 δνβθηΐϊηρ. 

16---21. ΜΟΚΕ ΡΕΕΟΙΒΕ ὈΕΕΙΝΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒΕ ΡΕΟΡΗΒΤ 5 ΑΡΡΟΙΝΤ- 

ΜΕΝΤ : ΗΕ 15 5ῈῚΤ ΤῸ ΒΕ Α ΜΨΑΊΤΓΗΜΑΝ. 

50 βοοὴ 85 ἴ6 ριορδεῖ ἰ5 ἔδοςε ἴο δος ψ ἢ [Π6 δχὶ]65, δηα 5 δ0]6 ἴο 
566 [6 5ρῆδσε δηὰ πηδίεγίαἷβ οὗ ἢ15 ψγουκ, ἢ6 σεοοῖνοϑ ἃ τογε ῥγεοῖβα 
δοσουῃΐ οἱ ᾿ἰβ5 Ροβί[ἰο00---θ 15 Δρροϊηίβα ἃ νγαϊσῃιηδῃ ΟΥὐΓ βεηίηε]. Τῆς 
ννδιοτηδη βίαπαβ οἡ ἢ ναῖο;-[οννοσ ἴο οὔβεῖνα, δηά ἢΐ5 οϊος {πογοίοσα 
ἷ5 ἴο τυαγῦξ, βΒῃου]ἃ ἀδῆρσευ Ὀ6 5θεὴ δρργοδοῃίηρ. [5. χχὶ. 6, “ἽΤῆυς 
βδἢ (ἢ Ιοτά, αο 5εῖ ἃ νδίομιδῃ, ἰεῖ δἰπὶ ἀθοίασο δὶ ἢδ βϑϑίῃ.᾽ 
7εγ. νὶ. 17, “ΑΙΒΟῚ 5εῖ ννδίοηγηθη ονεῦ τοῦ δηῃηα 5αἱὰ, Ηδαγίκεη ἰο (Πς 
βουηά οἵ {πε ἱπιαρεῖ, Ὀαϊ (ΠΟΥ 5414, ΝΥ α Ν1]] ποῖ Πεαγίζθη ;᾽ ἨΔΈ. 11. 1; 
σΟΏΏΡ. 2 Κίηρς ἰχ. 17--Ξ.290. Τα δρροϊηϊηθρηῖ οὗ ΕΖΕϊκὶε] 5 ναι δ ῃ ννὰ5 
ποῖ ἃ οὔδηρε Ὁροη ἢΐ5 οὐ ρίηδὶ Δρροϊηϊπιοηΐ 85 ““Ῥγορπεῖ᾽ (οἢ, ἰ]. 5), ἰξ 5 
ΟΠΪΥ ἃ τῆοτε ργεοῖβε ἀδβηϊίοη οὗ 1. ΤὨῊΒ ἴδστη, ψν ]οἢ μὰ δἰγθδάν Ὀθθῃ 
ιι56αἃ Όγ 76Γ. (νὶ. 17}, ΕΧΡΤΈ5565 (ἢ6 ἀυ{16ε5 δηὰ ρατί οὗ ἃ ργορῆσι οὗ (Ὠΐ8 
ᾶρε. ἘΖεκίεὶ εηίοσθα οἢ 15 ρυόρῃθίῖς σᾶγθοσ ν ἢἷ5 Ἰάδας ἂς ἴο (86 
οουΓβα οἵ Ἔνϑηϊβ ἴο οομη χϑά δηὰ σηδίπγεὰ, Τα [4]] οὗ Γ ἐσυβδ] θη γα 8 
ἃ οοτίαϊηγ. Απά 5 ἴτιθ ῬΪδοα τγᾶϑ ἴῃ [86 τηϊάϑβί οἵ ἃ ρεορὶβ ννῇοτωῃ [ἢ 18 
στοαῖ σδἰδυ υ Δα ονοτίαοη. ὍΤδα ἀεϑίγυοσίίοῃ οὗ [δε 5ἴαϊε ννγὰβ ποῖ [88 
δημὰ οὗ Ιϑγδεὶ οἵ οὗ ἴμε Κίησράομῃ οὗ ἀοά. Ιϑγαοὶ ψουἹὰ ὃ6 ραιποσγοὰ 
ἀραΐῃ, δηὰ (ἢς Κίηράοπι οἵ σοά τεοοοπβί τυ. Βαϊ 1 νου] Ὀ6 οἢ ΠῈν 
ΡΠ ΩοΙρΙε5. Οαοὰ ψουἹὰ πὸ τροσα ἀθαὶ ψνἢ τη ἰῃ ἴΠῈ ἰὰτρ δῃὰ 85 
ἃ 5ἴαϊε, μα ψου ά ἀ64] βεραγδίεϊυ στ δδοῦ ἱηα νιν] 5οὰ] (οἢ. χν]ἱ.). 
ΤὨς ἀεϑιγασίοῃ οὗ [Π6 ἔοττιοσ βἰαΐθ, μοψανεῦ, Μγ85 ποῖ ἴῃς πη] ᾿παρτησηί. 
Βείοτε (Πς πεν Κίηράοπι οὗ Οοά ᾶἄγοβα πθῃ σψουἹά ἤανα ἴο ρ855 [ἢγουσῇ 
ἃ ὨΕῪ ΟΥ 5:5, δηὰ ἴο ρ855 του ἢ 11 48 ἱπαϊν 4] ΡΕΥΒΟΏ5, ἀπά τἢς ᾿ἰβϑιις 



νν. 17---20.] ΕΖΕΚΊΙΕΙ, 1. 23 

1π6 ΤΟᾺΡ σδηθ αηΐο 1η6, βαγϊηρ, ὅοη οὗ ἤδη, 1 ἢᾶνθ πηδᾶς 
[ἢ66 ἃ ννισοβιηδῃ πηΐο ἴπ6 Ὠοιβε οὗ βγδεὶ : [Πϑγϑίοσα ἤθδὺ 
(ῃὴ6 πογὰ δῖ Τὺ τηουτῃ, δηά ρῖνε [6 ΠΔ ναγηηρ ΠΤῸΠῚ [Ώ6. 
ὙΏΘδΩ 1 840 υηΐο ἴἢ6 ψὶοκεα, Τῆου 5] βυγεὶν ἀἷδ : δηὰ 
ἴῃοι. ρίνεδί ἢϊπὶ ποΐ ΨΔΙΠΙΠΡ, ΠΟΙ βδρϑακοβδὶ ἴο ψάῦη (ῃ6 
γΠΟΚοα ἔτοη ἢϊ5 ψι Κα ΨΥ, ἴο βάν ἢϊ5. Π|ὸ; [ῃς6 9δ1ὴ6 
]ΟΚεα »ηῶλ 50.8}} ἀϊ6 ἴῃ 15 ᾿ηἰ χα υ ; Ὀὰϊ ἢϊς ὈϊΪοοά Μ|]11 
ΤΟαυΐγα δἱ [ἢ1η6 μαπά. Ὑεῖ 1 του άγῃ 186 Ψψιοκεά, δηὰ ἢθ 
ἴχγη ηοΐ ἔγοτλ ἢ15 ψ] ΚΟ 655, Ποὺ ΠΌῸΠ ἢ15 ψΙΟΚΕα νὰν, 6 
504} ἀ16 ἢ ἢ15 ἹπΙαΠΥ ; Ὀὰῖ ἴοι Ὠαδῖ ἀεἰνογθα [ΠΥ 50]. 
Αραϊη, δ ἃ τὶρῃίθοιιβ σαρ ἀοίῃ τπγ Ότα ἢ15 τρῃίδοιυϑβ- 
655, Δη4 σοϊμηϊ Ἰηἰαυγ, Δηα 1 ΙΔΥ ἃ βία] ηρ-ὈΪοοΚ 

οὗ [μἰ8. οὐἱϑὶβ νου θ6 “11 οὗ ““ἀδαίἢ" ἴο (Π6π|. [{ἰ 15 ἰπ (15 ]} 
56η56 [πὶ ΕΖΕΪκΙ6] σρεαῖκβ οὗ ἰῃς ψ]οκοα ἀγηρ δηὰ [Π6 τρίβου ᾿ἰνίηρ, 
7ο “1ἱν6᾽ 15 ἴο 6 ῥτεβεγνεὰ δπᾶά επίεσ (ἢ6 πὸνν Κίηράοιη οἵ Οἀοά, ἴο 
“4416 15 ἴο ρεγϑἢ 1η [ἴῃς οὐϑδὶβ δηα μὲ δχοϊυ θα ἴτοτῃ 1. Τῆς ἰάφα οὗ 
ἃ ““ψαιοπηηδη ̓" ἱρ]165 ἀδηροῦ ἱπημγίποηΐ (οἢ. χΧχΧχΧῆ. 1--- ), ἀπὰ τῆς 
οοτῃϊηρ οΓἶ515 5 [Ὡς ἰάθαὶ ἄδησεσ θεΐοσε ἴπ6 ργορῃοῖ 5 πλὶπά. Ηδησα [ἢ ς 
Ῥᾶγί οὗ ἴῃ τγδϊοῃιηδῃ 15 ἴο ὑγαγῃ τηθῃ 1 γερασά ἴο {Π|5 σοπγίηρ 5: {{ἰπρ' οὗ 
ἱπαϊν!αυ4] 5οὰ]5, ἀπὰ ἴο ῥργδβρασε [πεῖ ἴου 11. Τῆς ἰάδα ἰ5 ρατί οἵ ἴδε 
Ῥτορῃ δι᾽ 5 ἱπάϊν᾽άυ4]15 πὶ, ἢ15 τοδομίησ τεραγαϊηρ (ἢ6 ἰγεδάοπι ἀπά τε- 
ΒΡΟΙΒΙὈΣΠΥ ἴἰο αοὰ οὗ [86 ἱπαάϊνίἄτ4] πιπα (οἢ. χνὶ!., χχχἕ.). Ηδηος 
[86 ψδίοβιηδη ΑΓΒ 411 οἶαϑϑθαβ οὗ τηϑθη, ἴη6 ψἱοκοὰ (δι ἢδ6 τδῪ [ὑτη 
ἔγοτῃ ἢ15 αν] 16ϑὶ ἢ6 “ἀϊε,᾽ δηά (ῃς τἱρῃίεουβ ἴῃαἴ ἢ6 ΤΥ θὰ σοηβπηρά 
ἴῃ Ὦ15 τἱρῃϊδουβηθβα δηὰ “11ν6.᾽ ὙΠῸ ννδιοῃηγδηἶβ ρ]δοα 15 Ὀβῃϊηὰ ἐς 
ἀοβιίσχυοσίίοη οὗ (Π6 ο]ὰ βίαϊε απά ἴῃ σοηΐ οἵ ἴῃς πονν δπὰ ἔμπα] Κίηράοτη οὗ 
σοά, ον ἴδε τεοοηκίχαοίίοι οὗ ψΕΪΟὮ ἢ6 Ἰαῦουγθ. ΤῊΪ5 Ρ]αςα 15 ρίνεῃ 
πη ἴῃ οἷ. ΧΧΧΊΙ. 

18.ὡ ἤλφοηε 7 τὰ} τριίο ἐξ τυΐεξε] Τῆδ ννδιοηηδη 5ρΡ165 ἄδηροσ δΡ- 
μὰ οὐλεύρα 50 ἴπ6 Ρῥτορῃεί σεοεῖνεβ ἱπιϊπηαίίοη ἔγοτα ἴπ6 Γοτγὰ (ν. 17). 

8 Ἰηπηδίίοη σίνεη ἴο (ῃε6 ῥτορῃεῖ 15 τερσζεβθηϊθά 85 ἃ (ἢγϑαΐ δρόκϑη 
ἀἰγεοι! Υ ἰο ἴπῸὸ ψιοκεά, [1 ἰἢ6 Ῥτορῇεϊ 85 ἃ νγαϊομτηδῃ ρεγοεῖνς [ἢ}18 
ἄδηρεσ οὗ ἀδαίῃ ἴο {ῃ6 ν]ἱοϊκοᾶ δηά [8115 ἴο χάσῃ Ὠἷπι, [Π6 τιοϊκεά 5141] 
ἀϊς ἰοσ ἢΪ5 οσῃ δὴ ᾿ηἀθρά, Ὀπὶ 5 Ὀ]οοα νὑ1}1] 6 ΡΟ [ἢς νγδίοβιηδη. 
Ης παι [41]5 ἴο βανα 116 ΚιΠ1|5; δῃὰ Ὀ]οοὰ ν1}} Ὀ6 τεαχυϊγεὰ οὗ Ὠΐτη, οὗ 
ΘΥΕΙΎ Ἰηδῃὴ8 παπὰ ἴΠ6 ὑ]οοά οὗἨ ἢ ὑγοίμβει. γον. χχὶν. 1:ΐ, 12, 
“4 Ὁ] νεῦ ἴπθτὰ ἴπδὶ τὸ σατο ἀΔΥ υπΐο ἀφδίῃ... 1 του βαγαβῖ, Β6- 
Βοϊά, ψὰ Κηον ποῖ (Πΐ5, Ποΐἢ ποῖ δ [Πδἱ ν᾿ εἰρμείῃ [Π6 Πεαγίβ σοῃβί θυ 
1 

ἐρε δὲς ἐρεῖφμϊ}} Ῥουῆδρϑ : ἐλγοιερὰ Ὠϊ5 Ἰ 1]. 7. [Ιἴ 5 οὗ [86 παίυγο 
οὗ 5ἴη ἴἢδι 1ἴ ἰ5 τγδᾶθ [6 ᾿πδίγυτηθηΐϊ οὗ 115 οὐσῃ ρα Ἰϑῃπηοηΐ, Τοῦ ν]}]. 4. 
“ ΨΥ απιΐηρ ̓̓  ν111 παίυγα!ν ὈῈ οὗ τηδην Κὶ 8, 51 {80]6 ἴο [Πο56 ψγαιηδά ; 
ΒΟΙΩ6 ΙΔΥῪ Ὀς ἀοίοιτοά δηά οἴοῖβ 4] υτεὰ ἔγοτῃ {ποῖγν ον]]. 

20. 7 }1α»} α ετἰμρεδιίέγρ- ρα] 1.6. βοτβδίϊηρ ονεσ γ] ἢ Ὠς 541] (4]]} 
δηὰ ρεγβῃ ; [,εν. χῖχ, 14. ΝΟΥ ρυῖ ἃ βίυτ Ὀ]ηρ- Ὀ]ΟΟΚΚ Ὀεΐοτα {πὸ Ὀ]1η4.᾽ 
ὝΉΘΩ αοὰ ῥγδραζεβ βοὴ ἃ βία ὉΠ] ηρ-Ὀ]οοῖὶς ἔογ (π6 τσ ΐθουβ 0 ἢδ5 

17 

1:8 

μέ 9 

20 
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24 ἘΖΕΚΊΕΙ, 11. [ν. 21. 

Ῥαίογε ἢΪπ|, ἢ6 51.4}} ἀϊ6 : Ὀξοδιιβα ἴπου μαϑὶ ποῖ ρίνεη ἈΪπὶ 
ΜΔΙΓΠΙΏΡ, ἢ6 5}4]} ἀϊ6 ἴῃ ἢ15 βίη, δηα ἢ15 στἱρῃςδοιιβηθ585 ψΠΙΟἢ 
δ Παῖἢ ἄοῃδ 5}4}} πο Ὀ6 τϑιημειηθοσθα : θυϊ ἢΪ5 Ὀ]οοα μ}}} 
1 τεαυῖγα δ [ϊηῈ αηά. Νανεγίῃοὶεββ 1 του ψάγη [ἢ6 
Τρῃίθοιβ γπηαπ, ἴηι [ῃ6 τἱρῃΐθοιβ 51η ποῖ, δηὰ ἣξς ἀἄοίῃ ποῖ 
510, Ὧξ 5}4}] δ ΓΕΙΥ ᾿νε, Ὀδοδιδα Ὧδ 15 Μαγηθά ; «1580 ἴδοι 
δαϑί ἀε]νεγαα (ἢν 50]. 

5 ΠηΘΩ͂, αη1655 ἢ 15 νψαγποα ἢδ ν1}} (411 δῃὰ Ὀδ6 Ὀτγοΐκεη, δηὰ ἢϊ5 Ὀϊ]οοὰ 
Ψ11 Ὀ6 οἡ {πε ρτορβεί. 

21. ΤΠε οα56 οὗ ἴΠε τἱρῃϊζεδοιβ 15 Ἔνθ σῇοσα ΘΟ ΡΪῈχ ἀπά ρεη]οιβ ἴοσ 
{πε νναϊοβηιδῃ ἴδῃ (μαΐ οὗ ἴῃς νψιοκοά, ΓΠουρἢ 1 τὶρΐ ποῖ 6 ἐπουρῆϊ 
580θ. Τῇο ψ]οΚεα Πδ5 ἴο θῈ ιναγηεά ἴο ἴυτῃ ἔγοιῃ ἢΪ5 εν]], δηα 50 ἢδ5 (ῃς 
τὶρῃΐθουβ 1 6 5β'πβ. Βαϊ [δὲ τἱνῃίΐθοιιβ [85 4]5ο ἴο ὈῈ ᾿ναγηθδά, ἰῇ τνανβ 
1ῃδἱ ἀγα βυ δ ]ς, ἰεϑί ἢς [4]] ἰἸηῖο εν]. ΟἾΪΥ ψ ἤθη {πὸ τἱσῃΐθοιβ 15 βεθὴ 
τη ηἰδὶ πἰηρ ἰδ τσ δοῦβηεβθβ υηΐο ἴΠ6 ἐπὰ οδῃ (Π6 νισῃτηδῃ [δεὶ (Πα 
Πα Πα5 ἀδὶϊνεγεά [15 ΟΥ̓ 501] ἴῃ γχεραζὰ ἰο ἢϊτη. {36 ἃ 5ῃη1}0 ἰδάβη ψ ἢ 
ἃ Ῥτεοίουβ ἐγείρῃ μ6 ἢᾶ5 ἴο ὈῈ δηχίουβὶυ ρῥἰ]οἰθά ἰηΐο {πε ἤάνεῃ. 

ΤῊΪ5 Ράβϑαρα, οἷ. 1. 1--ἶἰ}. 21, 15 ἢοΐ αυϊΐε ΘᾶΞΥ ἴἰο δϑιϊπηαῖθ. ὙΠεγα 
ἃτα ἴψο απ ϑ]οἢ5 βυρραοβῖθα ὮΥ ἴἴ, νἹΖ., ἢγϑῖ, ἢον ἀοε5 [ἢς ὑσορῃοῖ σεργε- 
βθηΐ ἴΠ6 ΤΟσουγσγθησαβ δηα ΘΕΟΟΒΑΪΥ, Ὦον 15 ἢἷ5 σερτεβδεηϊδίίοῃ ἴο ὃδ 
Ἰηϊεγργοίοα [Ι͂ἢ δϑνευ ἴο (Π6 βγϑί απεβίίοη, ἰδ 15 εν άθδηὶ (Ὠδΐ 41} 
ῃᾶτγαϊθα ἔγοτῃ οἢ. ἷ. σ ἴο 11. 12. ΟΥ 11}. 1.5 Ὀεϊοηρϑ ἴο ἴΠ6 ρσορῃει᾽β ἴσϑῃοθδ. 
ΤὨΟ νἱϑίοη οὗ ἀοά ἴῃ οἢ. 1. δηᾶ ἢϊ5 ᾿ηϑρίχαϊίου υηᾶθσ ἴ6 συθοὶ οὗ. 
εδίϊηρ ἃ ὈοΟΪκ, 45 4150 ἢϊξ σοϊῃηλ ἰϑϑίοι σοηθσα]}]} γ, 411 θε]οηρ ἴο ἴῃ Ξρῇθσε 
οἵ δοϑβίαϊϊς Ἄεχροίθηςα. Τἢβ 15 τηδηϊξεδὶ 50 ἔα δ5 ἴῃς στεαῖ ΤΠΕΟΡΉΔΩΥ 
οἔὗ οἢ. ἱ. 15 σοῃοθσζηθά ; Ὀὰϊ 811 (δὶ [Ο]]ονν5, οἢ. 1]. 1--}}}. 12, Ῥγᾶ5 ἴγ8}5- 
δοίεα ἴῃ ἴῃ 6 ῥσεβεποα οἱ [ἢϊ]5 ΤΒοορἤδηΥ, δηᾶ |1Κὸ ἰξ τηυϑδὶ Ὀ6 γοραγάεά 
45 Ρασγί οὗ ἴῃς ἴγᾶησε οὐ εὐβίαϑ᾽Υ. [1ἢ 111. 12, ἤόννανει, 1 15 βδαϊα (δι (ἢς 
νἰβίοη οὗ ἀοα ψεηΐϊ ὕρ ἔγοιῃ ἢΐμω, δηά 1 [15 νεσγα ἴο Ὀ6 ἰηἰεγρτεϊεά δ5 
(ἢ. χὶ. 24, 25, γα [6 5βδὴς ν͵βίοη οὗ ἀοἀ ἀερατίοά ἰγοηλ τὰ δηὰ ἢς 
τεροτίβα 411 ἢ6 δὰ βεϑῃ ἀυτγίηρ ᾿ξ ἴο πεῖ οὗ ἴ6 οαρίϊν!γ, γγὰ πλὶρῃΐ 
ΒΌΡΡοΞβε [ἢδι (ἢς εοβίαϑθυ νγᾶβ ονεσ. [Ἃ}ἢ οἷ. 11. 1.5, 1ἰ 15 βα! ἃ (ῃδι ἢδ σᾶτὴς 
ἴο ἴπεὰ οἵ ἴπ6 σαριἰνὶτγ. [{ ἰ5 δἀάδά, Βοψενεσ, {παὶ [6 5ρίτιὶ ἴοοῖκ Ηἷπὰ 
ὉΡ δηά σαγγθα Πΐπι ἴμεγα, [μα πε βαΐ διλοηρ ἴΠ6 σαρίΐνοβ ἀστα βενθ 
ἄδγϑ, δῃὰ ἰδαὶ ἴῃς παπά οἵ ἴῃς 1 οσγὰ ννὰβ βίγσοηρ ροὴ δ. ΑἹ] [8658 
ΕΧΡΥΘβϑΙοἢ5 χα 508] ἴο ἀδβοῦῖ θα ῥγορῃείὶς βοβίαϑυ, 6.5. νἱῇ!ἱ. 3, ΧΧΧΥΊΪ. 
1. χὶ. 2. Ιὴ (Π6 ραββᾶσα οἢ. χχχϑῆ δ. 22, ““ἴΠ6 Βαηά οὗ ἴῃε 1 ογὰ ᾽"ἢ πλὶρῃῖ 
ἀεβοσῖθε βοπγϑι βέηρ' 1655 [ἤδη ἴῃς {1]] εδοϑβίδϑυ, ᾿βουρῇ Ἐἢ}15 15 ηοΐ σστίδιη. 
Αἰἴζεσ [ῃ6 Ῥσορῇμοῖβ βίδίοιβεηΐ πὶ 6 οᾶτηδ ἴο ἴἤεσῃ οὗ [86 σδρΕνι ἴο 
Τοῖ- 4010, ψα τὐὶσῃῖ πᾶνε Ἔχρεοϊθα βοπα δοοουηῖ οἵ Ὠὶϑ τι ϑί ΤΥ διηοηρ' 
ἴμεπὶ, Ὀυΐ ποίμίηρ οἵ (Π]15 15 σίνεη ; ψνμαὶ [Ὁ] ον 5 ἰβ ἃ ΠΟΤῈ Ὀγϑοῖβα 
ἀεδηϊίίοῃ οὗ ἢΐ5 οἴῆοα, Ὡς ἢ 15 ἰο Ὀ6 ἴμδὶ οὗ ἃ νναϊοῃμπιδῃ. Τῇδ τορτο- 
βεηίδίοη ἀρρεᾶῖβ ἰο Ὀ6 (αὶ ἴῃ6 ρἷδος ὉΥ (Πς τίνοσ μέρα ψθτα [Π6 
υἱδίοῃ οὗ ἀοά νγᾶβ βθϑὴ ὈΥ πἰπη ψγὰ5 αἱ βοπὴα ἀϊδίδηος του Τα]- 8010, 
δηᾷ [ῃδι ψ θη {πε νἱϑίοη επί ἅρ ἔγοπι πὶ ἢῈ6 ““σδιμθ᾽ ἴο ([Π6 σαρίϊνας 
αἱ ἴμαἱ ρδοθ. ΤὨϊβ ““σομΐηρ,᾽᾽ Πούγενεγ, ἰ5 ἀδϑο θεα 45 θεΐησ ἴδ κε 
ὉΡ δῃηὰ σδιτίοα ὈΥῪ [16 5ρ᾽σἰΐϊ, ἰθυτηβ 5.8] ἴο ἀθϑοσῖθα Ῥγόρ δίς Θοβίδϑυ, 



ΕΖΕΚΙΕΙ, ΠῚ. Ὡς 

δηά ἴἴ αἰτηοβῖ βεεῖὴβ (μαΐ (6 ῥγορμεῖ ἄοες ποῖ βίοι ἀπ ϊηριυ ϑἢ 
Ῥείννθδεῃ ψηαὶ Β6 ἀϊὰ ἴῃ ἐπα βρίσγιῖ, ἰῃ νϑίοη, ἀπά νηδὶ ἢς ἀϊά ὈΟΑΙΪΥ 
δΔηα ἴῃ τϑα] ἴγ. 
1 τῆς Ἰαδῖ σειηδγκ 6 ἔτι, ἰξ ΙὩΔῪ βυρρεβὶ ον ἴῃ 6 ῥσγορμεῖ᾽β σερτε- 

δϑηϊδίιοῃ 5 ἴο Ὀ6 ἱῃϊογρτεῖεα. Οἡ ἴῃς οπα μδῃά ἴΠδ Ἔχίεηϊ δηά νυν 
οὔ τ86 ἱποϊάεηϊβ ταργεϑεηϊθα ἃ5 ὁσσυτστίηρ ἴῃ ἴΠε ἴγδησο, [δ6 (Ὠἰησθ βθεῃ 
Δα Πεοατγά, [ἢ6 ρυόρῇῃεῖβ επηοίϊΐοῃβ δπὰ (6 |ἰκ6, Βαγά!ν ἰουπὶ ΔΠΥ δτρι- 
τηδηΐ ἀραϊηβδὶ [6 1116 γ4] γοα οὗ ἴἢ6 δοσουηί. Τηδ γὰρ ἀὙ οὗ [86 
Σ᾽ 5 ορογδίίοη ἴῃ βυοἢ σοηα 1005 5 νν 61} Κηοόνσῃ. Ναίαγα!]γ [μς ἱμουρὩ 5 
οἵ ἀοἀ «πὰ οἵ δε Ῥδθορὶβ δπά οἵ δἰ πηβεὶξ δηὰ 411 [Ὡ6 ρεῆθσαὶ ἰάθας 
ἀοϑοσι θα ἃ5 ργεβεηϊίησ {παιηβοῖνοβ ἴῃ [16 ν]βίοη ᾶζὰ ηοΐ ἴο Ὀ6 τερασάϑά 
ἃ5 ΔΌΞοΟΙ αἰοὶν πεν ἴο Π6 ρσορμοιβ τά. ὙΏΕΥ δα ΤΊΔΗΥ ἰἰπλ65 Ὀείοσα 
οσουττγαᾶ ἴο ἢΐτῃ, δἱ ἰδαβὶ βερασαίοὶυ ἀπά ἴῃ ἰγαριηεηῖβ. Βαξ ΠΟΥ ἢ ἃ ΠΟΓΕ 
εχαϊιθα ἔγαπηε οὗ τη πᾶ ἀ50.8] [ΠΘΥ ἅτε τερσζοάυοθα ᾿ἴπ σοηποχίοη 
ὙΠ Ο͵δ δηοίμου δηὰ ἢ ἃ ρον ῦ ἴο ἰηῆμυδησα ἴ[μ6 τηϊπὰ ἴο δοίΐοῃ 
νΠἰσ ἢ {ΠῈῪ πὰ ηοἱ Ὀεΐοτα ροββοββεά. Τἢ15 ἰ5 μον ἴῃς ἱπαιρυγαὶ νἰϑίοῃ 
οἵ 411] [ῃ6 ΡῬτορδεῖβ, [βαϊδῃ (ν1.) δῃά Τεγεμϊδῃ (1.) ἃ5 νν6}} ἂ5. ἘΖε κ16] ἃτὰ 
ἴο Ὀ6 υῃάἀετβίοοά. [Ιΐ ἰδ Ῥσοῦαῦ]α ἰμαΐῖ {π6 ῥτόορῃδί ννὰβ βιῦ]εοῖ ἴο 
ἴγάποθβ, ἔοσ (ἢ νἱϑίοῃ ἰ5 Ῥυαΐ ἃ Πὶρθοσ ίογπι οὐ ἔπ πιοηΐδὶ σοηάϊτίοη 
νν Πἰοἢ οΙοί 65 115 [που ἢϊ5 [ἢ βυτηθοΪ5, δηα [ἢ}]5 ϑυτω Ὀ ]15τὰ 15 Οπαγαοζεγίβας 
οὗ ἴῃ 6 νος Βοοκ. 

Οη [6 οἴμεσ ἤδαπὰ {6 ρῥγεβυπιρίίοῃ 15 (ἢαΐ τΠ6 νατίουβ ἱποϊάεηςβ 
ἀεβου θεὰ ἀϊὰ ποῖ ὁσοὺγ ῥγεοίβεὶυ 85 τεργεϑεηϊεά. [{ 15 ὑσγοῦδΌ]6 [Πα 
1Π656ὲ ἴῆχεες οπαρίειβ σόνοὺ [Π6 δδυ]δϑὶ ρατί οἵ [6 ργορἤεῖ᾽β πὶ ΠἰΞίυυ, 
εχίεηάίπρ ον Υ ἃ σοηβι ἀεγα Ὁ ]α ροτὶοά. Βυῖ ἴῃ ἴῃς ἢχβί ρἷδος ἢς δᾶς 
ςοηάρηβεά ἴῃς δνθηῖϊθ δηὰ ὄχρϑυϊθποθβ οὗ [ἢ]15 ρεχὶοά, [6 ἰῃουρῃῖβ δηά 
ἔεε! ρα ΨὨΐοἢ Β6 Πδά πῃ Πῖ5 Ἰηϊεσοοῦγθα ἢ ἴῃς ἐχί]θ5 ἀπ (Πε τεοεροη 
Ὧ6 πιεὶ ψΠῺ δὲ ὑπεὶγ παπάβ, ἰηΐο (πῸ ῥσγεβεπὶ Ὀπεοί βἰδιειηεηῖ. Απά 
ΒΕςοῃαάϊν, ἢς ἢδ5 [ἄσοννῃ ἴἢ6 ἐχρεγίθηςεδβ οὗ (ἢ]5 ρεποά ἰηἴο ἃ συ ο] 1.4] 
ἔοττη ; ἴῃ6 1ῃουρῃὶ οἱ αοά, οὗ [ῃ6 αἰϊνίηδ τη] εϑΥ δπὰ ργϑαΐῃθϑβ, νὨ1Οἢ 
8]16α Πῖ5 τοϊηά δἱ ἢγϑῖ δηα σοπβίδηιυ, 15 ργοβεηϊθα ἀπάθυ ἴῃ ἔοσῃῃ οἵ ἴῃς 
ὙΠΕΟΡΏΔΩΥ (ςἢ. 1.) αἰνναγβ ργθβθηΐ νυ ἢ ἢ. Ὁ ἔβα] ηρ (Πδἰ 6 ννᾶ5 ἃ 
ἴτας ῥύόρμεῖ οὗ ἀοά, σοπιιλϊβϑϊοηθα ἴο ἀφοΐατε ἢἷ5 Μ1}}, δηά {μᾶὶ ἴΠ6 
αἰνῖπα Ῥγθβθῆσα νγ85 ἰννδγβ 1 Ὠἰτὰ 15. σι υο] 5εα ἴῃ [6 οἴμεσ δοιϊοῃβ 
ψὨΙΟΙ [Ο]]ονν (11. 111.).. Αἵ ἃ Ἰδίθ. {ἰπλς Ἰοοκίηρ Ὀδοῖς ονοῦ (88. ΘΑΥΪῪ 
ετοά, τασδὶ] ϊηρ Ηἰς νἱνΙἃ 5βεηβε οὗ (οά, οὗ ἰδ Ργεβεῆσα ἢ Ὠἰτα ἀϊτεοῖ- 

την 811 με ἀϊὰ δῃηά ᾿πϑρί Πηρ 411 ἢ15 υνογάβ, ἢς ἢδ5 ργθϑεηίθα [ἢς σϑ]ρίουβ 
τηθδηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 ρετοα ὑπάθγ [6 συτηῦο] οὗ ἃ ἴγδῃςθ ἰῃ Ψ ὨΙΟἢ 6 νγὰ5 ἴῃ 
ἴῃς ᾿τηπηεάϊαία ῥσεβεηος οὗ αοά (ςΐ. ν1!}.----χί.). 

ΘΕΟΟΝῸ ΘΕΟΤΙΟΝ. (ΓΗ. 111. 22- 1]. 27. 

Τῆς βεοοπά ββοίίοη οὗ [ες ΒοΟΟΚ οοηίαϊηβ {Π656 ραᾶτίβ : 
(η) ΟἿ. 11]. ΠῚ} Α ρῥτείδοε ἴῃ ψῃῖςῇ ἴ[ἢ6 ῥσχορδοῖ 15 σοπητηδηἀοᾶ 

ἴο οοῃῇῆης ὨΪπ156][ο ᾿ΐ5 οννῃ ἤου56, δῃα ἀραπάοῃ ἔοσ ἃ {{π|6 ἷβ ρυ]1ς 
ΤΑΪΠ5ΕΤΥ. 

(2) (Ἰ. ἰν. 1--ν. 4. Α 5βογῖίδβ οὗ βυῃρο]5 σερσγοβθηςηρ [6 516ρα οὗ 
7ογυβαίθαι, [ἢ6 5οαγο Υ ἀυτίπρ ἱΐ, [Π6 Ρο]]υξοη οἵ [86 ρβορὶβς ἴῃ Ὄχῇϊε 
διηοηρ [ἢ παϊΐοῃβ, δῃᾷᾶ [ἢ ἰδεῖ ]ς ἕαίε οὗ [Π6 ἱμπαρὶϊαπίβ οα (μ6 σαρίατα 
οὗ (Ὠς οἰϊγ. 
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Απά [Π6 Παηά οὗ (8 10 ΚΡ ψὰ5 ἴΠ6γα ΡΟ τη; δηά ἢδ 

(3) (ἈΒ. ν. 5--17. Ἐχροπίοη οὗ ἴπ686 5υτηθοϊϑ. 
(4) ΟἿ. νὶ. ῬτΙΟΡΠΘΟΥ͂ ἀραϊηβδὶ (ἢ τηουηίαϊη5 οὗὨ Ι5γασὶ, [ἢς βοαίβ οὗ 

ΙΔοϊαίῃγ. 
(5) ΟἹ. νῖ]. ὨὈίτρε ονεῦ (86 ἀονν αὶ]! οὗ (Π6 5ἰαΐα. 

(ΓΗ. 111. 22--οΟἹἡ. ΤῊΝ ΡΕΟΡΗΞΚΤ' ΑΒΑΝΌΟΝΞ ΡΌΒΙΙΟ ἘΧΕΠΟΙΞΕ ΟΕ 
ΗΙ9 ΜΙΝΙΘΤΕΥ, 

ΤἼε νεῦβεβ οιτῃ (ἢ6 ρῥγεΐαςα ἴο οὗ. ἷν.---χχῖν., 411 (Π6 ρσορβεοῖθβ μαδῖ 
Ῥεαγ προ πε αϊε οἵ 6 πιβα]θῖὰ δηά ἰἴ5 ἱηπδ ἰδηΐ5, τ ἴο 115 41}. Τῇ 
Ῥτοόρμεῖ υπάογ (6 ““Ὠδηπά᾽ οἵ αοἄ ρσοεϑ ουΐξ ἰηίο ἴδε “ὁ νΔ]16γ,᾿ δῃὰ [86 
5816 ΤἼὭΘΟΡΏΔΗΥ ΔρΡθδῖβ ἴο ἢϊπὴ 85 δ ἴΠ6 ἤχει Ὀγ ἴῃς ἥνεσ σερασ, Ηδ 
5 ἰῃ οσὈτητηυπίσαϊίοη ἢ [Π6 βᾶΙὴθ ρτεαΐ (οί, δηά 411} "5 δοίΐοῃϑβ γα 
ἀειεσταϊηθα ὈΥ ἷς οοτητηδπάβ. ἀσοοτάϊπρ' ἴο {πε Ἰηἰεγργείδίίοη ρὰΐϊ ὕροὴ 
ΓὮ. ἱ. 1-ς ἨθΨι}}.. 21 ἀῦονβ, Βα ἢδά Ὄχϑγοϊββα [115 οϊος οἵ νγδίοῃιωδῃ δπιοηρ 
[6 ρβορὶε, βρεακίηρ ἴο {Πδῖὰ ῬΌΡΪΟΙΥ ἴῃ ἴῃ6 πδιὴς οὗ ἴῃς οχγά, ἴοσ 
Βοῖλ6 {τῆ6. ΟΞΘΙΟΪΥ [Π6 ἴπη6 νγὰ5 Ὡοΐ νϑΊγ ἰοηρ, ἴοτ [ἢ15 ρᾶββθαρε Ὁοπλθβ 
ἴῃ υηάεγ ἴΠ6 5616 σθηθγαὶ ἀδία 85 4}1} ἰῃαὶ ρῥσεοεάβὰ ἰΐ. Ηἰ5 τῃἱη 5 υγ 
δὰ πιεῖ ψ ἢ γαϑιϑίαπος, [Π6 Ρεορ]Ὲ ψουϊὰ ποῖ ἤδᾶγ, 85 μα μαὰ δηίϊοϊ- 
Ραϊεᾶ. Α ρυθ]ῖς τα! βίΓΥ ἁπηοηρ' [Π6 πὶ νγὰ5 γα 1655; {πΠ6 Ὀυγάδη οὗ δὶ5 
Ῥτεδοβιηρ ἴο {πε ηὶ νγα5 αἀἰβίαβίεα]. ἩΗΐ 'τννγαγηβξὰ (Πδπὶ ἀραϊπβί {Πεὶσ :4ο]8- 
{τ165, ἔγοταηα ψῃ ἢ ΤΟΥ ψου]ὰ ἠοῖ ἴατη ; διὰ ἰογείοϊὰ τῃ6 ἀονηία!} οὗ 
[ποῖγ οἰ δηὰ σου ΤΥ, ἃ [μίηρ νη ϊο ἢ (ΠΕΥ Ὠεαγὰ νν ἢ δὴ ἱπογεάυ]οιβ Θαγ 
δηά ψου]ὰ μαναὰ ποῆς οἱ. Τβετείοτε [6 ρτορπεῖ ἔεε!β ἰηϑίσυςιϊεα οὗ σοὰ 
ἴο οδαᾶβε ἴο ὕ6 ἃ ρυῦ]1ς ““σερτγοόνεσ" (ζ. Ὁ) ἴοτ ἃ τὸ. ΤὨς ΡΪ6 
τοίιϑε ἴο Ὀδ6ΙΙενα ἢ ψνογάβ ψῃθη ἢδ 5ρεαῖκβ οὗ {πΠ6 ἀονγηία!! οἱ {πεῖν 
Ὀεϊονεά οἰγ, [6 Μ1] 6 σοπεοίταϊηθα ἴο Ὀε]ϊανα ὄνεηῖβ δα {ΠΟῪ 
ὨΑΡΡεῇ ; δηά ἤδη [86 ργορδεῖ, 15 ψοσζὰᾷ Ῥοϊηρ σοηβτιηηεοάᾶ, νΨ}}} σρεαῖ 
ψ 1} ὈΟ]άΠ 655, Πῖ5 του Ψ}}} θ6 ορεπαά, ἀπά ἢδ Ψ11 Ὀ6 40]6 ἴο ἱτρσεβϑβ 
ὌΡΟῺ τόσα τεδαν [ἰςίθπετθ [6 ᾿εϑθοης οἵ οὐ πρῃίεουβ ῥγονϊάδηςα. 
Ης- ΒΘ σα τπιοδηζηθ ἰ5 οὶ δῃ δΌβοϊυϊα ομθ, ἰΐ 15 ΟἿΪΥ ἃ οἤδηρε οὗ 
τοοίβοά ; Ὀυϊ [15 50-64]16 ἃ 56 σα σοηζίηπο5 {1} [ῆ6 δοἴυδὶ ἀσοισυςου οὗ 
τῆς οἶϊγ. [ἡ οἢ. χχὶν. 27, 1ἴ [5 βαϊα, ““1ἴἢ [ῃδἴ ἀΔγ (᾿νε (ἰάϊηρβ σομα οὗ 
[86 οἰγ᾽5 [4}1}} 5.4}} [ἢν τπαουτἢ θὲ ορεηδᾶ δηάὰ ἴῃοιυ Ξῃα]ῖ ΩΝ διὰ ὃς 
πο τηοτὸ ἀσ, δηᾶ [ΠΟῪ 5114}} πον ἴπδῇ 1 δῃ [Ὡς 1,οσχά ;" δῃά ἴῃ Ἵἢ. 
ΧΧΧΙΪΙ. 21: σέ., ὙΏΘΩ ἴῃοβα (παῖ ἐβοαρθα οαπηα ὈΠηρίηρ (1ἀΐηρβ, βαγίηρ, 
[6 οἷ(ν 15. [4}|6ῃ,,1ἰ ἰς βαϊά : “ 1Ὡ6 ἢ ΤΥ τοῦτ 'Ῥγὰ5 Ορεηθα, δηὰ 1 νγγᾶβ 
ὯΟ τόσα ἀυ Ὁ." Νὼὸ πιοίϊνα 5 ἀϑϑὶρῃεᾶ ἕογ ἴμ6 σῇηδηρα ἴῃ ἢϊ5 ργορῃοδίὶο 
τοοίῃοά, Ὀεγοπά (6 υν]]]ρη 655 οὗ [Π6 ΡΘΟρΪΘ ἴο Ἰἰβίβη, “" ἰοὺ [Π6Υ σὰ 
ἃ ΤΟ 6]]!Ἰοὐ5. Βουβα᾽᾽ (ν. 26). Αἱ [6 βαῖηὴθ πη ἃ5 ἃ ρτορῇεῖ οἱ ἰῃς 
τεβίοτγαϊΐοη ψἱἢ 15 ὩΘῪ ῬΓΙΉΟΙΡΪ65 (οἢ. χυ]ϊ!., χχχὶδ.), ἃ ψαϊο μηδ Δρ- 
Ροϊηϊεὰ ἴο 5Ξρεαὶζ ἢ0 τῆοσε ἴο ἴΠ)ε βίαϊβ Ὀαϊΐ ἴο ἱπαϊν᾽άν4] πιθῃ, Πἰ5 τα Ἰ 5  ΥΥ 
ΓΌΡΕΥ σου] ποῦ σοπαπηθηςα {1} (6 5ἰαϊε μδὰ [8]]1εη. 5686 ποῖβ οἱ οἷ, 

. 1. 
42. 21}εὲ λαμα οΥ λέ Ζογἦ] ΑΑ ἰγᾶῃοβ ΟἹ Θοβίϑϑυ ἔσγοσῃ (με 1οσγὰ. [15 

ΡτορΔ Ὁ ]6 [μαὲ ἴῃς ῥσορμει β τϑιϊτὴρ ἴο [86 “ὁ νΔ]]6 γ᾿ νγὰ8 τη ΓΟ ὶῪ ἰγδῃ5- 
δοϊοά ἰῃ νἱϑίοθ. Ηε {6]ῖ Ὠἰπη561 ἰσδηβροσίθα ΑΨΑΥ ἔγοσῃ [ἢ ῥρσεβϑθῆςα οὗ 
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5414 υπἴο τη6, ΑΥ56, ρῸ ἔοσίῃ ᾿ῃἴο [Π6 ρ]Αίη, δηᾶ 1 ν1}} (ποτὰ 
ΚΑΙΚ ψ ἢ (66. ὙΠδη 1 δῖοβο, δηά ψεηΐ ἰοττἢ Ἰηΐο {με ρῥ]δίη : 
δΔηα ὈδΠΟΙά, [ἢ ρΊοτυ οὗ [6 ΙΟΒΡ 5βἰοοά ἴπθγα, 85 [ἢ 6 ρίουυ 
ΨΠΙΟΠ 1 σανν Ὁγ ἴῃ τίνεῦ οἵ Ομεῦαγ: δηᾶ 1 [6]] οἡ τὴγ ἴδοα. 
ΤΏὭδη [Π6 5ρ᾽1Π| δηϊεγεά ᾿ἰηἴο τη, δηᾶ δεῖ 6 ὈΡΟῚ ΤΥ ἔξεῖ, 24 
Δηα 5ρακε νι της, δηὰ ϑαϊὰ υηΐο τὴς, ὅο, 5δπι {ἢγ5ε]Γ 
ΜΠ [Π1η6 ἤοιιθ6. Βαῖ ἴΠοὰ, Ο 5οὴ οὗ τηδῃ, θεῃο]ά, {Π6Ὺ 25 
54}} ρυῖ θαπάὰς Ὡροη ἴῃ66, δηα 5}4}} Ὀϊηα ἴπ66 ψιἢ (ἢ 6Π], 
δΔηα του 5041} ἢοΐ ρὸ ουὔίζ δπιοὴρ ἴπδὰ: δηά 1 ψ1}} τηδαῖα 26 
ἴγ τοηρας οἰδανα ἴο (ἢ6 τοοῖ οὗ [γ τηουςῃ, ἴμαΐ ἰἤου 504] 
Ὀδ6 ἀυμρ, δηὰ 5ῃδ]ῖ ηοΐ Ὀ6 ἴο [Π 6 ἃ ΓΟΡΓΟΥΘΓ : [ῸΓ [ΠΟΥ 476 
ἃ ΓΟὈΘ]]ου5 ἤου56. Βαῖ ΨΏδη 1 5ρεὰκ ἢ [Π 66,1 11} ΟΡΘἢ :7 
[γ πηουτῃ, δηᾶ ποὺ 50.411 βὰν απο ἤθη, ΤἬ5 56 ἢ (ἢ 6 
Ιοτὰ σον; Ηδ ταὶ ἤραγοῖῃ, οἷ ἢϊηλ ἤθαγ ; δηά ἢδ ἰῃδί ἔου- 
Ὀδάγαι, δὶ Ὠϊτὰ ἐουῦθδγ : ἔοσυ (ΠΟῪ 476 ἃ το θ ]Ποι5 ΠΟιι56. 

3 

ΤΆΘΏ ἴο 50πη16 ἰοπΟΙΎ τείγεδῖ, δὰ ἴἤογα ἰῃς ρίουυ οὗ ἴΠ6 Ιιοτά βεεπηδὰ 
ἃραϊη ἴο βΒίαπα Ὀείοτε ἢϊτὰ (οἴ. (ἢ. νὶ]. 1.-ς33). 

ἐγιο {ἦε 2.“͵1}] ἘΘΝ. τρᾶῦρ. 2ῴς υαίέεν. ὙΠ 15 βοδγ ΕἸ Υ ἃ σεπεγαὶ 
ἴεγηι, πηεδηΐηρ [6 ΡΪ]αΐη σου ΠΥ ἴῃ Ορροβιοη ἴο Το -ΑὈΙΡ, Ππατε (Π6 
ΕΧΙ]65 ἀνοὶῖ; δοὴα ρῥαγίϊσαϊαγ ρίασα ἰὼ ἴπ6 περ ρουτγποοά οα]]οα (Πς 
“ἐν Δ]ΠΟΥ 5 τηϑδηῖ. Ασοοσζαϊηρ ἴο ϑ. 22 ἴῃε ρίδος ννὰβ ποῖ ἰάεηζιςδὶ 
νὰ ἴῃς οἴδεν Ὀγ ἴῃ6 τίνοσ Ομεῦαγ, πεσε ἴῃ6 Μιβίοη οἵ οὐ ἔτεϊ ἃρ- 
Ρεαγοά ἴο {πε ροόρῃεῖ. (ἱ. οἢ. χχχνὶϊ. τ σέ. 

24. «ἀπέ {λγεε τὐὐλίρ ἐὰν ἄσ56] ΤῊ ψοτγάβ ἀτὸ ηοΐ ἴο Ὀ6 ῥγεββεά 
ἴο πηδδῃ τόσα ἤδη ρϑίεπίοη ἵἴγοηι [ἢ 6 Ἔχθγοῖβα οὗ ἢ15 π] ΠἰΞΥΥ 1ῃ ΡᾺὈ]1Ο. 
ΓΟ. οἰ. νἱῖϊϊ. 1, χὶ. 25, χὶν. τ ἄς. 

26. {.εν «λαδ μὲ δαναῖς τεῤονε 2.46] ἰΠαξ 15, (6 ΘΧ!]65, 85 [η6 νγογᾶβ 
“ἴῆου 5411 ποῖ ρὸ οὔκ ἀπιοηρσ ἴπ6πὶ᾽ ἱτηρὶγ. 16 δχργοβϑοίοη οδῃ 
ΒΑΓ Ὅς ΠΙΘΓΕΙΥ δααϊναϊεπί ἴο [ἢ 6 2α55., ““οοτάβ 5}4]} δ6 ρυῖπρου [Π66᾽ἢ 
{56}. 18} ΤΠ Ἰαηριαρα ἰ5 ἃ ἤρυγα ἔοσ ἴῃ6 τεϑίγαϊηϊ οὗ ορροϑβιίὶοῃ 
οἷ. ἱν. 8). 
ἱ 26. 7 τοὐἱ »αξε ἐὰν ἐοηρμε εἰσαεὶ ΤΏ τοϑίγαϊηξ ἱπηροβεὰ ΌὉΥ͂ [88 
ορΡροϑβιζίοη οὗ ἴἢ6 Ῥξβορῖὶε ἰ5 δοαιϊεβοθά ἴῃ ὉΥ Οοά, ἱἰξ 5. ρατί οὗ 8 
Ῥυγροβθ. Ηἰβ ρτονίάεῃος νν}}} ππδδηϊπης Ὀ6 ἴπΠ6 Ὀαβίὶ ἴδδαομοῦ οὗ ἴῃς 
ῬΘΟΡΙθ. ΤΒε ρῥιόρμεί᾽β "" ἀυπηθη655,᾽) Βοννενεῦ, 15 σου ρί 1016 ν᾽ τυ ἢ 
Βρεαϊκίῃρ αἱ ἰεαβϑὶ ΟΥ̓ σίρῃῃββ ἴο ἴῆοβε ψῆο ψΜ|}} ἤθᾶσ. ε ἰ5 “ ἀυπι᾽" ἴῃ 
ἴΠε βθῆβε οὗ ἴῃς Ῥβαϊτηϊδῖ, "1 τὰς ἀππιῦ, ποῖ Ορδηΐηρ ΤΥ του, Ὀ6- 
᾿ ΠΝ ἴδοι ἀϊάκι 1 (Ρ5. χχχίχ. 9; [5. 11}. 7; οἷ. ΕΖεὶς. χχῖν. 27, χχχ δ, 
22). 

21. ἘνοηςΌΔ }0ο5 (ἢ Ρτορ μοι 5 του ἢ Μ}1}1 6 ορεοηφοᾷ, μἷ ψοτὰ Ψ111 Ὀ6 
σοηδιτησά, δηα πε Μ11} πὸ τῇοσε πᾶνε ἴο βρεαὶς ἴο ἱπογεάυ]ουβ θδγβ. 
(οπιρ. οἷ. χχῖχ. 21). ᾿Ῥυπηρσ (πὲ οχἰβίθηος οὗ ἴδ6 Κιῃράοτῃ 41} (86 
ΡΙΟροῖ5 ἔτοτη Απιοβ ἀονγηναγα Πδὰ βίοοα ἴῃ ορροπί[ἴοη ἴο (6 πηᾶ55 οὗ 
τῆς μϑορίες. Τοῖς ἰθδομίηρ ψ μεῖμοσ οἡ σε] σίοη οὐ οἡ ΡΟ] ΟΥ̓ τῇ σουηῖοῦ 
ἴο (ἢ 1τηο]ηδίίοη5 οὗ (ἢ τυ ἰὰ 46. ΤὨς [411] οὗ 16 5ἴαϊθ, μοννανθύ, 
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ὙΠΟ Ν (ΠΟΥ Βα 50 υηδηϊ του }ν ργεάὶοιςα σανε [Πετὰ οοποί ογδίίοῃ ἴῃ [ἢ 6 
Εγε5 οὔ (δε ρθορῖὶα, δῃά Ἰεὰ ὄδνϑθ [πε ὑπ ηἰκὶπρ' τηᾶ5565 ἴο δε] {μαὶ {ΠΩΥ͂ 
ψΕΙῈ ἴσας ἰηϊεγργοίειβ οὗ (6 τηϊηὰ οὗ Οοα δηὰ οὗ ἢΐβ σονετγητηθηί. 
Ῥαββαρεβ |ἰκὸ οἢ. χχχὶϊ!. το, “Οὐχ ἰγαηθρταβϑίοηβ δηἃ Οἷιζ 51η5 816 προ 
1.5, Δῃα νὰ Ρῥἷπθ ΔΥΑΥ ἰῇ πο; ον ἴπθ 5ῃου]ὰ ννὲ ᾿ἰνε ν᾽) βῆεν 186 
σβδηρε ἰακίηρ᾽ ΡΪδοε ἴῃ [86 Ρεορ]θ᾽β [πουρηΐβ, δηὰ μον {ΠΟΥ σγεσα σοτηΐηρ᾽ 
τουηα ἴο ἴαϊκα (δι νίενν οἵ {πεὶγ βίου ψ οὶ [Π15 ργορἢεῖ, 845 ψ6}} ἃ5 
δῖ ργεάβοββθοιβ, πδᾶὰ 50 ρεγβίβίθιευ ἰπουϊ]οαίεα. [{ 15 ποῖ ΕΔΞΥ ἴο ἰοσπὶ 
ΔΏΥ οἷεαγῦ σοποσρίίου οὗ [6 ρτόορ μοι 5 τη ϊηἰσΥΥ ἀυτίηρ ἴῃ 6 γεᾶτϑ ργεσθάϊηρ 
[ες (1}] οὗ ἴῃς 5ἰαίε, θαΐϊ βιιοῆ ραββᾶρϑδ 85 ἴῇς αῦονε βυρροβκὶ {πὸ Κἰηά οὗ 
1πουρη5 ψνϊοἢ ἢ6 ἜΧΡγαβθαβ ὑπάᾶοσ [Π6 5 προ ὶβ οὐ “ἀπά. 55 δπὰ 
““ οροηΐηρ οὗ ἴπ6 τηουτἢ.᾽ [{ 15 ὈΠΠΘΟΘΘΘΔΙΥ͂ ἰο 54Υ [Πα [ῃ6 “" ὈΙπάϊηρ᾽» 
οὔ τῃ6 ργορμεῖ δῖα (νυ. 25), ψν ῖσἢ σοηίϊηι65 {ΠΠ] ἴῃς (4}} οὗ Γ ἐγυβαί θη, ἰ5 
αυϊτε ἀϊβεγοηΐϊ ἔτοσα ἴῃς Ὀιηάϊηρ ἴῃ οἢ. ἵν. 8, ὨΙΟἢ Ἰα5ῖ5 ΟἿ]Ὺ ίοσ ἃ ρετὶοά 
οὗ ἀαγ5, δῃὰ ἰ5 ἃ συ] οἵἉ [586] Ὀεατίὶηρ 115 ἰῃ: αυ ΕΥ̓ ἴῃ Ἔχ ]θ6. 

ΓΗ. ΙΝ. 1-- . 4. ΘΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ΑΟΤΙΟΝΒ ΚΕΡΚΕΞΕΝΤΙΝΟ ΤῊΕΞ 51ῈΕῸΕ 
ΑΝῸ ΟΑΡΤΌΚΕ ΟΕ ΪΕΚΌΘΑΙΕΜ, ΑΝῸ ΤῊΕΞ ΕΑΤῈ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΙΝΗΑΒΙΤ- 
ΑΝΤΘ-- ΤΉ ΕΚ ΒΙΑΘΗΤΕΚ ΑΒΟΝῸ ΤΗΕΒ ΟΙΤΥῪ ΑΝῸ ὈΙΒΡΕΚΒΙ͂ΟΝ 
ΑΜΟΝΕΟ ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΞ5. 

(1) (ἿὮ. ἱν. 1:--2. ϑγῃῦοὶ οὗ {πε 5ίερε οὗ Γγϑαϊ θη. 
(2) (ὨᾺ. ἵν. 4-8. ϑυηροὶ οὗ (ἢς ροορ θ᾽ 5 Ὀεαγίηρ ἴΠπεῖὶγ ἱπί αϊγ ἴῃ 

ἴῃς 5ίερε δῃηὰ εχὶϊα. 
(3) (ΟἿ. ἷἱν. 9- 17. 5.100] οὗ 5οδγο α ἀυτηρ [6 5ἷερθ, δῃᾶ ρο]]- 

[ἴοὴ ἀπιοηρ [ῃ6 πα οῃ5. 
(4) (ὨᾺ. ν. 1τ---4. ϑυτῦοὶ οὗ {Π6 5]αυρηίογ οὗ [π6 ᾿ῃΠδΌϊ αηΐθ ἀγουηά 

{πε οἸΥ ΟἹ 115 σαρίιτγα, δηά (Ποὶγ ἀἰβρούϑίοῃ ονοῦ ἴῃς ψου]Ἱά. 
ΤἼΘ ἰο]ονίηρ συ. ]5 56 ἃ5 το ἢ ἀσϑίρηδα ἔοσ ἴ[Π6 Ργορδεῖ πἰπι- 

561 δ ἴοσ ἴ[ῆ6 ρεορίβ. Ηδ 1ἴ5 οοιηπηαηαοα οἵ (σοά ἴο ρετγίογι {ἢ δπι. 
ΤῊἼΘΥ τεργθβεηΐ ἴπ6 Γμουσῃϊα ψ Π ἢ ἀπάσδγ (Π6 ᾿ηβρίγαίίοη οἵ αοά Β]1εἀ 
δῖ5 τηϊηᾶ δἷ {15 {ἰπλ6, τεραγάϊηρ (πε ἰαἴς οὗ [86 οἰΥ δηά ἴῃς οἰαῖθ. Ηΐϊβ5 
(πο ρ (5 5. Ψν 61} ὧ5 ἴ[ἢοβε οὗ ἴπ6 σαρίϊνε5 δτουηά Πίσῃ ᾶἃγὲ οσσιρίεα ψ] ἢ 
7εγαβαϊεῖη, ἴοτ [ογιιβα πὶ 15 δἰπιοσὶ 1ϑγαθ]. Βεῖηρσ (ΔΓ ίτοηχ 1ἴ δηα τοῦ 
115 ᾿ΠῃαὈϊτηῖ5 ἢ ἱπιασιηδίϊοη ἰ5 ἔδεσε ἰὴ ἀενίβιηρσ τηθδὴς ἴο Ὀτίηρ ἱἰ 
Ὀεΐίογε πὶ. ϑομηδίίπηθβ 6 ρογίγαγβ ἃ ρίςζιγε οὗ 1 οὔ ἃ Ὀσγίοκ, δηὰ 
ΒΟΠΊΘΙἾ 65 ἢ6 15 σατηεα ὈΥ ἃ ἰοοῖὶς οὗ Ὠἷ5 μεδὰ [Ὠτουσῇ ἴῃς δἷσ δηά ϑεῖ 
ἄοννῃ ἴῃ ἴπ6 τιϊάβῖ οὗ ἰΐ, ἴῃ ογάθσ ἴο Ὀεῃο]ὰ 115 Ἰηϊχυλῖοβ (ςἢ. νἱἱ. τ). 
ΤΠουρἢ βοῖης οὗ ἴῃς συ 0]5 ἤθσα τηϊρῃϊ ἤᾶνε Ὀδθη δοίμπ}γ σερτγεβεηϊεά, 
οἴποῦβ σου] ποῖ, 51:16} ἃ5. ᾿ἰγίηρ οἡ ἢ15 5146 ἱπητηονθαῦ θα (ΟΥ̓ ΠΔΔΩΥ ἀΑγΥ5 
(ἰν. 4---8), ἀμὰ ΡγοΌΔὈΙΥ οπα οὗ ἴδηι γε δοΐυδ!]υ ρεγίοσαιεα. Τῆα 
ΡτΓορἢ δῖ 0 πιοῦσα ἄγεν ἃ βἰκείςῃ. οὗ Γεγαϑα θη ὩΡΟῚ ἃ Ὀτγοῖς [ῃΔῃ ἢδ ννὰ5 
σϑττῖθα ὈΥ͂ (ἢς ἢδὶγ οὗ Ὠἷἰ5 μεαά ἔγοῃὰ ἴπ6 Ὁθεῦαγ ἴο Ῥα]ϊεβίηθ. Αἱ ἴδ8 
5816 {1π|6 ἴῃ6γα 15 τότ ἴδῃ τῆθγα ΠἸΘΥΑΥῪ γίϊῆοθ. Τῇ βυθο]ς βίοοά 
δοίπα Πγ Ὀείογα ἢἷβ ἱτηαρὶ παίΐοη, δἀπὰ {Ππ6 παγγδίίοη οἵ μετὰ ἴο (86 Ρεορὶς 
νου] σΟΏνΘΥ (Π6 58πὶ6 ἰπβδί ιοιοη 85 (ῃ6 δοίτιὰ] σεργοβθηίαϊοη οἵ [6 πὶ 
(ν. 3, οἷ. οἰ. χὶ. 25). ΤὨΘ [ἢτεα ϑυιο ] ἶο4] δοιίοηϑς (ςὨ. ἱν.) πιιϑὶ δῸ οἡ 
τη] ΠΟΙ 5}Υ, ν]Ζ. (ἢς 5ἴερα, [Π6 ἰγίῃρ' οἡ ἢΪ5 5'άθ οἵ Ὀδασγίηρ ἰηϊυϊΥ, 
δηά οαἴΐϊηρσ Ὀγεδα ὈΥ πηθᾶϑατε δπὰ ἰῃ ροϊ]]υϊίοη. Εν ἴ[μ6 ἴτε αὔὰ ἴῃς 
58 γ6 (ηρ ἀπά δῖ αἰ αγοηῖ ἀβρεοίβ ; θγϑὶ ἴΠ6 δοῖιδ] δῖερσα, [θη [6 τηθδη- 
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ΤΠου 4͵5ο, βοη οὔ τηδῃ, ἴδκα ἴπες ἃ {Π| 6, δηᾶ αν 1ἃ Ὀείοτε 4 
ἴῆ66, δηά ΡοιυγΑΥ ὉΡΟῚ ἴζ 2ῴε οἰζγ, ἐνόρ [ΘΠ 54]  : δηὰ 5 
ΙΑΥῪ 5ἴερε δραϊηβῖ 1ἴ, δηὰ Ὀιυμ ἃ ἃ ἔοτὶ δραϊηβίὶ 1, δπα οδϑί ἃ 
ταουηΐ δρδϊηβὶ ἰἴ ; βδεῖ [ἴῃ6 σδῃρ αἷβδο δραϊηβὶ 1, δῃπὰ εῖ 
δαζζεγέρρ' τατὴβ δραϊηβῖ 1 τουηᾶ δρουῖϊ. Μοζεονθῖ ἴαϊκα ἴῃου 3 

ἴηρ οὗ (δϊ5, σοά᾽β Ἰυάρστηεηϊ ἔοτ 5'π, δἀπὰ πα] γ βοὴα οὗ ἴῃ6 νὰγξ ἴῃ 
ὙὨΙΟᾺ (15 ἡυάρτηξηῖ ἰ5 ἔεϊῖ, βἰγαϊη 655 οἵ ἰοοά δηὰ νγαΐθσ, δῃὰ ἀϊβρεσβίοη 
δηά ἀςβ]ειηθηῖ διηοηρ ἰ.6 ὨδίϊΟη5. 

ΓΗ. ΙΝ΄- 1--3. ΘΥΎΜΒΟΙΙΟΑΙ, Β1Ε6Β ΟΕ [ΕΕΌΒΑΙΕΜ. 

Τῆς Ρῥτορῇεῖ 15 σοσητηδηάδα ἴο ἴαϊκα ἃ Ὀτγὶςοκ (11 5 ἴο Ὀ6 βξυρροκεά 5111] 
50) δηᾷ ῬουίγαΥ οἡ 1ἴ ἃ οἰΐγ, Ἔνθ [δγυβαίεη. Ατγουηά [ἢ6 ΟἷἱΥ ἢ 15 
ἴο ἄταν τεργεβθηίϊδιϊοῃβ οἱ βίερε ορεγαίίοηβ, ἴονγθῦβ, ἃ τηουηᾶ, οΔΠῚΡ8 
δηᾶ Ὀαϊιεγίηρ-ταη5. Βοίψεοῃ Ὦϊπιὶ δηὰ ἴῃ6 ΟΥ̓ ἢς ἰ5 ἴο οεὶ δὴ ἴσοῃ 
Ρἷαίε ἴο τερτγεβεηΐ δῃ ἴσο ν4}1.. Ὅς ἀεϊίειτηϊηδίίοη οὗ ἴΠ6 Ὀαδβϑίθροϑ 15 
β5ῆσνῃ ὈΥ͂ 5 δἰ(ὰἀ6, ἢ6 5εἰ5 ἢϊ5 ἴδοβα δραϊηβί [86 οἱΐγ. ΑἹ] [ἢ15 15 
5100] οὗ ἃ Βατά 5'ερσθ, οαὐτεα οἡ 1 στοαὶ ἀδίογϊηδίίοη δηα ἃρρᾶ- 
ταῖυβ ἀραϊηβί ἃ ἸΟΥ οἰΐγ. 

1. ἐἑαζε ἐλεέ ἃ ἐϊ6] οὐ, Ὀτὶοκ. Τὴ Ὀσοκ ψουἹά Ὀ6 Ξοἢ ἃ5 ἴῃοβ6 
ἴουπά ἴῃ [6 τυΐῃ5 οὗ ἴ[ης6 οἰ[ἴε5 οὗ Μεξοροίαμηϊα, οονετεά ψ ΙΓ ἤριιγαβ ἀπ 
᾿ηϑοσι ριοηβ, σηρτανοά οἡ [μετ ψν ἤδη 5{1}] τηοϊϑί. [1 Όγασῖθβ οὔ σας ἢ ὈΥΟΚ5 
Βανα Ὀεεδη Ἰουηᾶ ὈΥ Εἐχρίογειβ ἰῃ {Π15 ταρίοη, δηὰ ἀδοϊρμεγεά. Εογ 2ἠέ 
ΟἷΤΥ τοαα 8, Οὐ. 

2. αοηγέαραϊμοέ ῇ ὙὍὙΠε ψογά 15 αἴνσαγβ ᾿ϑεὰ ἴῃ [6 βίηρ., [που ρἢ 
Βοπγοίϊτηθ5 Τρ Ώ ΠΥ σεπάογεα ,“ηγίς (2 Κίηρβ χχν. 1), 8ἃ5 [Π6 ἰδστῃ 5 (ῃ6 
ΠδπΊ6Ὲ οὗ ἃ εἶχες οὗ οἴπξηξινε εἷερε ννοσκβ. Τὴδ ψουῦῖς νγὰβ ΡγοῦδΌΪΥ 8 
βρεοΐες οὗ ἴονασ, οὗ ψῃϊοἢ ἃ πυθου τηὶρῃξ Ὀ6 εγεοιεὰ “τουῃᾶ δρουΐ᾽ 
τὴς ψ4}}5 (2 Κίηρϑ χχν. 1), δηά ννὰβ ιι5εὰ δ5 ἃ βἰδίίοῃ ἔοσ Δυοῃϑυβ, οὐ ἴο 
ἀἸβοδαγρε ῥγοὐες 165 ἔγοτῃ (οἷ, ΓΧ Χ. οἷ. χνι. 17). Τοννεῖβ οὗ [Πἰ5 Κὶπά, 
ΤΔΠηΘα ὈΥ ΔΙΌΠΕΙΒ Δ΄Ὸ 566 Οἡ ἴῃ6 Αβϑγγίδη Ὀδ5- το] Ἰεΐβ. [Γγασά, Λ,)22. 
απα Βα. Ρ. 140. ᾿ 

εαϑέ ὦ τπο.7.}] ὍὙΠῈ “του οΥΣ τηουπᾶ τνγὰβ δῇ δ Ὀδη Κιηθηΐ χαϊϑοα 
111 ἴῃς Ῥεβίερσειϑ βίδηαϊηρσ οἡ ἰξ ΕσῈ οἡ ἃ ἰδνδὶ ψ] ἢ (Π6 ἴορ οὗ [6 νγ8]} 
δηα 40]6 ἴο σομηηδηα [Π6 5ίγεοῖβ οὗ [ἢ ΟἷΥ, οἷ. 1,4. ἷν. 18. 866 15. 
ΧΧΧΥΪΙ. 33; [6τ. νἱ. 6, χχχὶϊ. 24. 

σοί 1λ6 4212} ΒΘ ΟΔΙΏΡΒ, ἀειδομιηθηίβ οὗ 50] 6 γ. 
Ῥα(τογηρ 74,94] ΤΏθδα ψεγα Ὀδδαιηβ οὗ ψοοὰ ψ ἢ ἃ ποδά οὗ ἴτοη, 

5 ϑροη δα ὈΥ σμαϊῃβ ΟΥὐὁἩ ΤΟρ65 ἰγομὶ ἃ Ἵσοϑβ ΡΙδηῖ,, δηα σνιπηρ 1 στοαὶ 
ἴογος ὈΥ͂ ἃ Ὡυτθεγ οὗ θη δραϊηϑί [Π6 γ11}5 ἴο Ὀδίίοσ (ἢεπὶ ἄοσγῃ. Τῆς 
ἰεπῇ “ τουηᾶ δρου}" ἱπαϊσαῖεβ ἴμαξ [ΠΕΥ ψετα δρρ] δὰ ἴο ἀϊβεγεηῖ ραγίς 
οὗ [86 ν4]}, Ρευμαρ8 γΒοσα ἰδ τῖρῃς Ὀ6 [Πουρῆϊ πγεακεθῖ, [Ι{ 15 ποῖ 
ΠῚ ἴμαἱ [86 5ῖϊερὲ ψγόοσκβ ΨΕΓα 4150 δηστανεά προὴ {86 Ὀτίοϊς. ΤῊς 
(ογ ταί μεσ ὈΥ 115 ε]εναιίίοη αρονς ἴῃ6 στουηά τορσεβεηϊεα [ἢ6 οἰΐγ, δηὰ 

1δς 5ίερε ψοῦκβ ψουἹα 6 Ὡροὴ ἴῃς στοιπά, ἰξ νγα τὰ ἴο ΒΈρΡροββθ [ῃϑιῃ 
Δ Ὦοτα. Βαυῖΐ 85 [δε Ψψ͵}0]6 ἰΞ5 ἃ ογεδίοῃ οἵ ἴῃε ἱτπηδρίμαϊίοη ἰΐ τΊΔῪ 6 
ἀουθίδι 16 6 Ρσορμεὶ νγὰβ 50 ῥσθϑοΐβε οἵ οοῃβίϑίεηϊ 85 ἴο ραΐ ἴο Πἰπλβοὶέ 
[86 αυεδίίοη ψ ἤεγα (ἢ6 βίερα ψοσκβ γος ρῥ]δοεά. 
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τπηΐο ἴΠ66 8 Ἰσοῃ δῆ, δηά εεῖ 1 297, ἃ ψ4}} οὗ ἴσο θείψθθῃ 
{π66 δηά [ῃς οἰ : δηα εἴ [ῃγ δος δραϊηϑβί 1ἴ, δῃηα 1ἴ 5}4}} Ὀ8 
Βεβιερεά, δηά ἴδῃοιι 5ῃδ]ῖ δ βίθρε δρδιηβὶ ἴ. Ὅ}15 “λα δὲ 
ἃ 5:5 ἴο [ῃ6 Ὠοιυβ6 οὗὨ 5786]. 

.ς [με ἴδοι 4150 ὕροῃ ΤΥ Ἰεῖϊ δἰάβ, δηὰ ἰδὰὺ τῃ6 ἱπιψυϊγ οὗ 

8. α ἔγονρ 243] 45 τηᾶτρ. 2]αἴδ, 1.6. στ 416 οὐ ψὨὶο ἢ σάκος Εσα 
βτεὰ (1μδν. 1. 5). ΤῊΪΒ5 σομηηοῃ δυο] ε (ἢ Ρῥσορβεῖ 5 ἴο βεῖ ἃρ Ὀεΐνψεθη 
Ὠἰτπὶ δηα ἴῃ ΟἸΥ ἴο Γεργεβεηΐ δὴ ἴσο νγν8}}. Α5 (π6 ρἷαδίε 15 βαϊὰ ἴο 68 
Δ ἰτοη ΜᾺ11 θαϊνγεθη Ὠϊπὶ ἀηα [ἢ6 ΟἹ 1ἴ 15 ταοϑδὶ ἡδίασαὶ ἴο ἱπίεγρτεί ἴ 
οὗ [86 ρονψεγίι] ἰοχβοδίϊοῃβ οὗ ΓΘγιβαΐοα (Ενν.). 1 τηϊρῃϊ, μοννενου, 
Ὀ6 8 5Υπ|00] οἵ πε ἱτηρ]οαῦϊς δηᾶ ἱγοὴ βανου υ οἵ [ἢς δίερε, ψῃϊοῇ 
1561 Ῥὰϊ σῆθνγβ [6 ἰμθχογαῦ]α σγᾶϑρ Ὡς (με Ἰυἀρτηοηΐ οἱ ἀοα ἢα8 
ἰἀκεη οἵ ἴμ6 οἰϊγ. ΤὨδ ψοσζὰ ἐξ ἴῃ [ἴῃς επὰ οἵ ἴῃς νεῖβα τείειβ ἴο ἴδε 
ΟἸἰγ ; δηᾶ ἴῃς ρσορῇῃεῖ ρ]αγϑξ ἴῃς σόϊε οὗ Ὀθεβίρεγ. 

ΑἹΙ τἢϊ5 15 ἃ βῖίρῃ ἴο (6 Βουξα οἵ ϑγβδθὶ οἱ ψηδί 5}}} οουλς ἴο ρᾶϑ8. 
ΟουρΡ. οἢ. χἰὶϊ. 11. 

4 6. ΘΥΜΒΟΙ͂, ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΕΟΡΙῈΒ ΒΕΑΚΙΝΟ ΤΗΕΙῈ ἹΝΙΟΟΊΤΥ. 

ΤΙ (Π6 οΥΤΏΘΓ 5Ύ1η00] ἴΠ6 Ρσορμεῖ οαιτὶ θὰ οὐ ἴΠ6 5ἰερθ, τερσγεβεη(ηρ 
[(π6 Ῥαβίερειβ; ὨΕΙΘ 6 σῃδηροβ ἢΠἰὶβ ραγί δηά γεργεβθηῖβ ἴῃ6 ᾿εβιερεά. 
ΤὨ5 5Υ1Ό00} 15 ΞΘ ΝῺ σΟὨ ΘΙΠΡΟΥΔΠΘΟΙΒΙΥ 1 [μὲ ἐογπιεγ, οὗ ψ ῃϊς 
5 Ὀαϊ [86 ΠΟΙ 5116. δ 15 οοπηπημδηάεά ἴο 116 ἢτϑὶ οἢ ἢΪϊ5 ἰεἴϊ δἰάθ ἴοσ 
ἃ διαὶ ὨυοΓ οὗ ἀδγϑ; ἴδιι5 ἢ6 Ὀεαῖβ ἴἢ6 ἰῃϊαυ οὗ [6 Νογίοτῃ 
Κιηράοτῃ. Τὸ Ὀδδσ ἴΠ6 ᾿ΠἸαΪῪ πιθδη5 ἴο δηάπτα ἴΠ6 Ρρυηἰβῃμηθηϊ ἀπ ἴο 
ἑἰς. Ὦρα ἴῃς ῥσορδεοῖ 15 βαἱὰ ἴο Ὀεαγ [Π6 Ἰηϊαυ Υ οἱ 15γ86], (86 τρθϑη- 
ἱπρ' 15 [παὶ ἴῃ ᾽ἷ5 δοίου ἢδ 15 ἃ 5] ΟΥ̓ ΞΥΤΩὉΟΪ] οὗ [πε πους οἵ ϑγδοὶ 
Ῥεδιπηρ 115 ἰπΙ ααϊ γ. Ιγίηρ οὐ ἢὶ5 5146, μ6] 4 ἀόν δ8 ψ ἢ σογάβ (νυ. 8) 
Δ Ὁη40]6 ἴο ἴὰγ ἢδ6 Τεργεβεηῖβ ἴσσδϑὶ ργεϑϑθαὰ ἄονῃ δηᾶ ποὶά ἴῃ (ἢ6 
δτᾶβρ οἱ ἴῃ6 ρυῃιίβῃμηεηΐ οἵ ἰἴ5 ἰπἰαυϊίγ. Τα ]Ἰοίς 5146 γεργεβθηῖβ ἴδ 6 
Κιηράοτῃ οὗ ἰϑγδϑὶ, ψ ]οἢ ΙὰγῪ ἴἰο ἴῃς ἰεΐξ οὐ πουῖῃ. ὙΤῃδ Ὡυθεσ οὗ 
ἄδγϑ ἀυτίηρ ψ᾽ Ἰσοἢ (η6 Ργορῇεὶ 1165 οἡ ἢἰ5 5146 σοσσθβροηάβ ἴο ἴΠ6 πυτὰ- 
ΕΣ οὗ γϑᾶῖβ ἀπτηρ ΨὨ]ΟὮ [5γὰθ] 5}4}} Ὀ6 θοιηά υπάοσ ἴῃς ψεῖρδϊς οἵ 115 
ἰπϊψαιμν (ν. 5). ΘΘΟΟΏΑ)Υ, μανίηρ βηϊςῃοα [86 ἔαγβ ἔίοσ (ες Νογίῃϑιῃ 
Κιηράομι (ἢ Ρτορεῖ ἢδ5 ἴἰο 116 οἡ ἢ15 τὶρῃξ 5146 [ΟΥὙ ἄαγϑ ἴο τοργεϑθηΐῖ 
7]υάδῃ αἰθο ὑεασίηρσ 115. πα  Υ͂ ἴοσ ΤΟΥ γοαβ. Ὑπα τίρῆϊ δἰάβ 15 βυἱῖ- 
8016 ἴο Τυάαῇ, νῃϊοἢ ΔΥ̓ οὐ ἴμ6 βου οὐ σῖρῃῖ. ΤὨδ ρσορβεῖί Ὀεϊηρ 
ὉΠΔ40]6 ἴο 116 οἡ Ὀοΐἢ 51465 αἴ οὔσε ἢδ5 ἴο 116 ἢγϑβί Οἢ οἣςβ δῃᾷ [δῇ οἱ 
ἴδε οἴου. [{ 5 ουνίουβ, πβοψενοσ, [παῖ ἴΠ6 συγ.  }5η| ΒΘΤΘ 15 ποῖ αἰ 
Ἔχδοῖ. ἰβύδεὶ δπὰ Ππάἀδῇ Ὀθαῦ ἴῃ6 ρεηδ υ οὗ {πεῖν Ἰπί αν ἔοσ ρατί οὗ 
(ἢς {πι6 5 γα]! δηθοῦσυ. ΤὨς ρετοά οὗ Ὀεδσίηρ ἰηϊαυϊν δηἀ5 ἔοσ θοΐἢ 
αἱ [ῆε βδῖὴθ πηοπηεηΐ, ἤθη Ὀοϊῃ ἃγα τεϑίογεα τορϑίῃμοῦ 85 ἴῃ6 ρτορῃεῖ 
Ὦορεβ8. (οηῃβεαυθῃίΥ ΤΡῚΣ (ΟΥΥ γεϑδῖβ δὰ σοῃουσγθηΐς 1 ἴῃ ε ἰαϑὶ 
ἴοσίυ γϑᾶτγβ οἵ 15τ86]᾽5 οῃμαϑιἰβειηθεηῖ. ΤῊ Ψ}0]6 ρεγοα 5 ηοΐ 300 - 40ΞΞ 
430, Ὀυϊ 300 ἴῃ 41] ἕο 15γδθὶ δηὰ [με 1αϑὲ 40 οἵ μαὶ ρεσϊοα ἕοσ Τυἀ δῇ. 
866 οὐ Ὁ. 6. 

4. ἰαν ἐλε ἐμέφμνγ.. ἐῤονε ἢ ὙΠῸ τοϑδηϊηρ βεεπ5 ἴο Ὀ6 {παῖ 88 
ΨΏΘΩ ΟἿδ [165 ΟἹ 5 5ἰ4άς ἰξ Ῥεᾶῖβ ἢἷ5 νεῖρῃί, 50 (ἢἷ5 ἰαγίῃηρσ οὗ [δε 
Ρτορβεῖβ ψεῖρῃῖ ρου ἢ 5 56 ἴβ ἃ βυῃῦ0] οὗ ἴῃ6 νείρῃιϊ οὗ μυηϊϑῃσηθηῖΐ 
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[Π6 Ποιιβα οἵ ἴϑσγδ6] ὑροη 1: σευγάηρ ο [6 πα. οὗ ἴῃ 6 
ἄδγο μδ΄ μου 524] 116 ἀροι 11 ἴμου 5η410 Ὀεαγ {ΠΕ ῚΓ ἸηἸαα Υ. 
ΕοΥῚΙ δᾶνα ἰαἰά ὕὑροη ἴπ66 ἴΠ6 γϑαῦβ οὗ {Π6ῚΓ ἸΠ]α ΠΥ, δοσοτά- 
ἴηρ ἴο [πὸ πα ῦοσ οὗ ἴμ6 ἄαγδ, ἴἤτεθ Ὠυπατοα δηα Ὠ]ΠΘΙΥ 
δΥ5 : 50 5Π411 ἴ[ῆοιι ὑ6ᾶγ ἴῃ ᾿π]αυ τ οὗ [ῃ6 Ὠοιι56 οὗ [5Γ8ε6]. 
Απάὰ ψ ἤθη τποὰ Παᾶϑί δοοοιῃρ  5ηθα {Π6η}, 116 ἀραῖη οὐ (ἢγΥ 
τρις 5146, δηὰ ἴοι 50.410 θδᾶσγ ἴῃς ᾿πϊαα ν οὗ ἴῃ6 πουβε οὗ 
7Τυάδῃ ἔοτίυν ἀδγϑ:  ἤᾶνα δρροϊηϊθα ἴῃθδε βοῇ ἀδὺ ἴογ ἃ 

Ὑ ΠΙΟἢ 584}} Ὀ6 Ἰαϊά οὐ ἴβγβδϑὶ ἔοσ 115 ἰη 4} γ. ΟἸΠοῖβ ῥσόροβςε ἴο αἱΐεσ 
186 ροϊηϊηρ δῃά τεαᾶ: σημα 7) τοῦδέ ἐαγν ἴπ6 ἰηϊψα! υ οὗ ἴῃ6 δουβα οὗ 
15γδθὶ μῤορε ἐλές. ὍΤὮδ αἰτογαίίου 15 ΠΗ ΘΟ 5ΒΑΓΥ. 
λοι «λαϊξ δέα» ἐλεῖγ ἱρείφι }})] Τὸ ““Ὀεαγ ἰηιαυϊγ "ἢ 15. 4 βἰδπάϊηρ 6χ- 

ῬΊαϑϑίοῃ τηδδηΐϊηρ ἴο Ὀδαγ (6 ΡῬαῃϑῃτηεηΐϊ οὗ ἱπίᾳυϊΐγ. ῬῬοβϑβίΌΪΥ τῃς 
ψοτά δοίυ δ]! τηθϑὴ5 “Ῥυηὶβηπιεηΐ οὗἉ ἱπιαυϊν" 1ἢ βισἢ ρῆταθεβ. ΤῊ 
Ῥιορῃεὶ ἀοεθβ ποῖ Ὅδεασ (ῃ6 ἱῃὶ ΠΥ οὗ [5γ8ε] ἐμεέααὶ οἵ ϑγαςὶ, δ5 (6 
βεγνδηίΐ οἵ {πε 1,ογὰ ἰη 15. 1"... κὶς δοί 15 Ἔι! ΓΟΪῪ ΒΥ 0] 1} 8], τοργοϑθητησ 
ον 5γ86] 5..4}} ὑδαγ 15 ἰπιαϊίγ. 

δ. Ἐοραλά νψ ΚΓ. ΤῸΣ 1 μᾶνὸ Δρροϊηϊοα [Π9 γΘΆΣΕ οὗἁ ὑπο ῖγ Ἰ1ΌΥ 
ἴο ὍΘ ὑπο [190 ἃ. ΠΌΠΙΌΘΣ ΟΥἩὨ ἀΔΥ8, ὄθνθὴ 300 ἄδλγβ.υ ΤὮδ μυμῦ εσ οὗ 
γεαῖβ ἀυχίηρ ΒΙΟᾺ [Πς6 ΡΘΟΡ]Θ 514}} θεᾶσ {Π6}Ὁ ἐῃ! 4 ΓΥ ἰ5 σγτ"ο] Ζεὰ ὈΥ 
1π6 πα εΓ οὗ ἀδγβ ἀυτηρ ψ οἢ ἘΖΕΚΙ6] 1165 ου ἢ 5 5146, ἃ5 ἰ5 βαἰ δχ- 
Ρ] ον ἴῃ τυ. 6 ““ἃ ἀδγ ἴοσ ἃ γεᾶγ." 

6. ἴη ν. 5 ἴδε πυιηῦοσ οὗ ἄδυϑ ἴοσ [5γδ6] 15 βίδίεα ἴο θ6 300, δπά ἴῃ 
ψΨ. 6 ἴῇε πυῦθοῦ ἔωσ Τυ6Δἢ 40ο.0 ΤΏΘ ὨυΡΟΙ 300 ογἴεδίοβ ἃ αἰβιοι (γ. 
ὥσδνογαὶ [Ὠἰηρβ ἤᾶνα ἴο Ὀ6 Ὀοσγῃα ἴῃ πλϊπ, 1. Τὸ Ὀδδγ ἱπία Υ̓ πιεδῃβ ἴο 
Ὀθᾶγ (ἢ6 ΡῬΘΏΔΙΥ οὗ ἃ, ΤὨΒ ρετοά οὗ Ὀβατγίηρ ἱπίαυϊίγ, [Ποτείοτε, ἀοα5 
ποῖ τοΐεσ ἴο (86 ἴθ οὗ βἰπηΐηρ θα ἴο (6 {π|ι6ὸ οὗ Ὀεΐηρσ' Ρυπίβῃεα ἴον 
βῆ. (ΟΟὨΞΕΟΙΘΏΓΥ ΔῊΥ Δ]]πϑΐοη ἴἰο (πΠ6 ρεποά οὗ ἴῃς ἐνγαζίονε οἵ [86 
Νοσίμογῃ Κιηράοχῃ 15 ἐχοϊυἀε. 2. ΤῊΘ γαργθβθη( δῇ ἐπ 1ἢ15 ρσορπμεῖ, 
85 ἰπ 41} (ἢ6 ρῥσορδείϑβ, ἰ5 [πὶ ἴπ6 ονεγίηγον οὗ (ἢς κἰδίε 15 ἀὰς ἰο ἴδε 
βίῃ οὗ ἴῃς ρβορΐβ, ἀπά [58 ὀονεγίσγον ἢ ἴῃ6 οομιηυεά 5ίαία οἵ (ἢε 
Εχὶ]α δηὰ ἰϊ5 βαγάβῃι!ρβ 15 [6 ρυηἰϑῃτηθηὶ οὗ ἴῃ6 ῬΘορ θ᾿ 5 ϑ'ὶηῆ. Τὸ Ὀ8ὲ 
βυράπεα ὈΥ ἴῃς Ὠεδίβεῃ δηὰ ἀγίνεῃ ἰηΐο 6χῖ]ς 15 ἴοσ (86 ῥβθορὶε ἰο δᾶνε 
ἴο Ὀδδγ [86 ἰηϊχυγ. Εδησα τεϑιογαίΐοη 15 ἐπ ρόβϑῖ 6 1π|}} {Π6 ἸΩΙΌΣΥ 
οὗ (ῃς ῥβορ]β ἰβ ραϊὰ οὔ, οἵ αδἰοπεὰ ἰῇ βυβεγηρ (15. Χ]. 2). [βγδεὶ 5 
Ῥραγίηρ οὗἁ ᾿ῃ ΔΌΣ Υ οοῦλε5 ἴο 8ῃ επὰ νὰ (ἢς Βδβίογδίίοι : “ ΟἿΥ υηΐο 
δοῦ (παὶ Ποὺ ψδγίαγα ἰ5 δοσοιῃρ !}5η6α, Πογ Ἰπἰαυΐϊγ ραγάοηθά,᾽" 3. [ἱ ἰ5 
[86 νίαν οὗ 411 [6 ργορμεῖς, ἔζεκίοὶ ᾿Ἰμοϊαάθά, παῖ ἴῃ Ἀδβίοσαίοη ψ}}}} 
δῦσδςς 81} [μ6 εχιβίηρ σαριϊνεβ Ὀοζἢ οὗ ἴ[ῃ6 ΝοΥῖίδ δρᾶ ϑουῖῃ, δνεῖγ 
ΟὨΒ οΔ]1]εἀ ὈΥ [επονδμ᾿ 5 βάση (15. χὶ!. 6, 7; οἴ, 15. χὶ. 12 54Φ.; 76Γ. 111. 
122418; ΕΖεὶς. χχχυ]. 6549. ἄς.). Απά (15 τεβίογαίίοη 15 8]. 4. 1 
[Ο]]ονβ ἴσου 4}} [πὶ5 [μαἰ [86 Ρεγίοάβ ἀυγίηρ ψὨοἢ ϑγαθὶ δηά ,: 
Ῥδδσ [ἢ εῖγ ἰπΊ  Ό Υ ἰεττηϊ δία βἰ πη δ ηθουβὶγ. [5786] Ὀ6δΥ5 ΦῊ χϑὰ ΟΏΡΕΓ 
(δη [τάδ Ὀδοδιβα 1 Ὀερδῃ ἴο Ῥεδγ βαυ]οσ. [{ 15 ενϊἄεηϊ (εΐ. Ὁ. 9) (μαϊ 
[86 ψῆο]ε ρεγοά οἵ Ὀεδυηρ ἰῃ]αυλ 1ῃ 6Χ]]6 15 300 γ68Γ5, ποῖ 300 - 40 
οΥ 430, Ὀυΐ 3560 40, ἴῃς 40 γεᾶῖβ οὗ ᾿υἀδἢ τυπηΐϊηρ ΡάγᾺ}16] ἴο [86 Ιαϑβὶ 
40 οὗ Ξτα6]. Τῇ ρεηοάὰ οὗ 40 γεδῖβ ἔοσ [πάδἢ β Ὄχῖὶα ἰ5 οοῃμβγηθα ἈΥ͂ 
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γε. Ὑβετείοτε ἴποὺ εἢδ]ῦ βεῖ (ἢγ ἔαες τονδγά ἰῃς6 5ίερε οὗ 
Τεγυβαίεγω, δηά της ἀσῖὰ «ἀαζ' δὲ ἀμοονεγεά, δηᾶ ἴμοιι 5ῃδἱῖ 

8 ὈΙΟΡΉΘΒΥ ἀραϊηβί 1. Απαᾶ Ὀεδο]ά, 1 ν}}} ἰᾶὰῪ Ὀδηᾶβ ὕροῃ 
[Π66, Δηὰ του 504} ἠοῖ ἴὰγῃ [ἢ 66 τοι οἠδ 5146 ἴο δῃοίῃογ, 
{11 τοι. μᾶϑὶ ἐπάδα [6 ἀδγϑ οὗ (ΠΥ 51666. 

οἷ. ΧΧΙΧ. 11-τ-,ῖ4, ἡ Βεῖα ἰΐ 15 βαϊά [παΐ Ερυγρὶ 58Π411 Ὀὲ οσαγγεα ᾿ηἴο σᾶρ- 
ἰνγ 40 γεᾶῖβ ὈὉῪ ΝεΕΡυσμδάμποζζασ, δῃὰ δἱ ἴῃς εῃὰ οὗ δαὶ ρεποά 
Γεβίογεά, ἱπουρῇ ποῖ ἴο ἰΐ5 ἔοττηοΥ ργεδίηεθθ. ΕΌΤΣΙΥ γεϑᾶγβ 15 ἴ[ῃ6 Ῥογὶοά 
οὗ (Βαϊ ἄδθδῃ ξιργειαδου ; δ {πε εηὰ οὗ ἰπαΐ ρεηοὰ ΒαΡυ]οὴ 584]] (4]], ἃ 
Ὧν ψγοΥ]Ἱὰ αὐῖϑα, δηὰ ἴῃ6 οἂρίϊνε παίϊοῃβ 5411] Ὀς τεβϑίοτεά. Νον ἴῃς 
ῬΙορμοῖ σδῃηοΐ ροββΪΥ ἢδνε βιρροβθα ἰμαΐ ἴϑγδεὶ ψεηΐ ἰηΐο δχὶ]α 
350 γδδῖβ είοτε [υἄδῃ. Ετοτὰ ἴῃς [41] οὗ ϑαῃηδσζία (722) ἴο ἴῃς ἀδβδίπιο- 
ΠοΩ οὗ πέδνὰν (586) ἰ5δ ΟὨΪγ 1:26 γεατβ.0 ἴπ ὑ. 5 [ΧΧ. στεαᾶὰς 1τρὸ 
(Ξο ν. 9); ἴῃ Ψ. 4 ἴῃε τεδαϊηρ ἰβ 150, ΒΟ. ὈΙΟΌΔΟΌΪΥ ἰ5 δῃ δαάϊιϊοη 
(ΕἸε1α᾿5 247εχ.)}.0 Τηε πυθοῦ 1900 15 ΡΓΟΡΔΟΙΪ ἴῃς οὔρίηδὶ οὔθ. [Ι{ 
15 ποῖ 4υ οογίδίη ἴτομ ψγνῃδαΐ ροϊῃξ ἴἢ6 ῥτόρῇδί Ἴοϊηρυίεα, ψΠοΠοΣ 
ἔτοτῃ [δε [4}1] οἵ ϑαιηδγία (722), νῃοἢ ἰ5 τηοβῖ ἡδίυγαὶ, οὐ ἔσοπι (ἢ ἀε- 
Ροτγίδ[ου οὗ ἴῃς Νογίμογῃ {τῦε5 ΌὉΥ ΤΊρ] δι ῬΙῚ 656. ἱνγεῖνα γϑδὺβ δύ] οῦ;. 
8ἃ5 6 5ροΐκα αδἷϑο Ὀείοτες ἴῃς [8]1] οὗ [ϑγυβαΐθ ὄνεη (ἢϊ5 ροϊπξ ζδΥ θὲ 
βοιονῃδῖὶ ᾿πἀεῆηῖϊία. Μοβὶ ργοῦδοϊυ μα ἀϑεὰ ρέπετγαὶ δηά σουηά πυτηῦετϑ, 
σογρυζίηρ (ἢς {ἰπ)Ὲὸ ΠΟΙ Ιβσδοὶ δὰ δἱγεδαν ραββεά ἴῃ σδρίϊνιγ δἱ 
150 Υδδῖβ, ἴο ψ ΏΙΟΏ, ἰ [ῃ6 40 γεδῖβ 51}}} ἴο Ὀ6 υπηάετροηθ ἴῃ σοΟΠηπΊΟΣ 
Δ Τυάδῃ Ὀς δἀάεά, [Π6 ψὨΟΪ]6 ρεγὶοα ἰβ 100 γεβᾶῖβ. 
γ οῖβεβ 7, 8 τεοδρί]αἴε νυν. 1--ό : ν. 7, νυ. 1---3, δηὰ σ΄. 8, νυν. 4---Ὁό. 

ψεῖβος 1-ῦΉ ἔἴοστη οὔθ ρᾶβϑϑᾶρα ἀθϑο θὴρ ἢγοὶ [6 5ίερε (συν. 1--.-3), ἀπά 
ΒΘΟΟΠΑΩΙΪΥ ἴῃς τίρουϊβ οὗ ἴῃς 5ίερε, ψῇ]οἢ ας ρτοϊοηροᾶ ἰηΐο 6χ]]α 
(συν. 4--6). ὙΝΏΣ6 επάυτίηρσ {Π656 Βαγάϑῃϊρα ἴῺ δἷερε δῃά Ἂχῖϊα [Ὡς 
ῬδΟρΡΙΪΘ ἃῖὰὲ εαπηρ {86 ῖγ ἰηϊαα γ. Ὅλα ἀρρᾶγεπὶ ἱποοηρτα οὗ [86 
ΓΟΡἢΠοΙ᾽β ρ᾽αγίπρ ἴνο τῦϊεβ, (Πδὶ οὗ Ὀεβίερον (υζ. 1--- 3), δῃὰ ἴδδὲ οὗ 
οἰπρ Ὀεβίορεά (υν. 4--Ὁ}, οουἹὰ Βαγάϊγ Ῥὲ ἀνοϊἀ δᾶ 16 Ὀοίὰ ἐπῖηρβ ες 

ἴο Ὀς γτεργεβεηιθά. 
1. 7 λεγόξογε ἐλοι σλαίῥ “1 ΜΝΊᾺ ἘΝ... δἀπὰ ἴπου 5810 βοῦ.. στ 

116 ΔυῚὰ ὑποονοσϑᾶ. ἴῃ (ἢ]5 νεῖβα ἰῃ6 ῥγορῃεῖ τεβϑυπχθβ Ψψῦ. 1---3, 
τερτγαβεηϊίηρ ἴῃ6 Ὀεβίερεῖβ; 86 βεῖβ μΪβ ίδος ἰονψαγὰβ ἴπ6 βἴερε, ργεββεβ 
ἰξ βίδα δπὰ ἢ ἀδίογιϊπαϊίΐοη; [διἰβ ἀύῖὰ ἰβ θδγο---ἰῃς τησἰΓυπηθηΐ 
νὰ ψ Ὠϊο ἢ Ὧς ψνοσκβ ὑπεηϊδηρ]εα δηὰ εβεοίνα (15. 11]. 10); δῃὰ δε 
ΡΙΟΡἢἐβίεβ δραίηϑβι [6 οἰ, ἔοῦ ἃ}} [Πδἱ 15 ἄοῃε ἴο [θγαβδίθη ἰ5 Ραὶ (ῃ6 
ἸΓΓΟΒΙΒΈ]6 ᾿νοχὰ οὔ ἴῃς τὰ δραϊηβὶ [ἰ ἰακίηρ οἤεοῖ. 

8. ,ο»εη ογ16 σἱαφ (ὁ ανιοίλέγ) 111. φον»ε ἐλ} οἱάε ο 1λ} σάφ. Ἡδξετε ἴῃς 
Ρτορμοῖ σταργεβεηῖβ ἴποβα ργεββεᾶ ὈΥ [86 τίσρουτβ οὗ (ἢς 5ἴεσθ, ἃ5 ἴῃ 
νυ. 4-. Τῆε “ἀδγβ οἵ (Ὦγ 5ίερε" τηοϑὶ Ὠδίυγα! ἢν τηθδὴβ {πὸ ἀᾶγε οὗ 
[ὨΥ Ξυβετίηρ κἰερε (οἶ, γν. 2). 

9--17. ΘΎΜΒΟΙ, ΟΕ ΘΟΑΚΟΙΤΥῪ ὈΕΙΝΟ ΤῊΞΒ 51Ε08Ὲ ΑΝῸ ΡΟΙΨΌΤΙΟΝ 

ΙΝ ΤῊΕΒ ὈΙΒΡΕΚΒΙΟΝ ΕΒΟΜ ΗΑΥΙΝΟῸ ΤῸ ΒΕΑῚ ὕΝΟΙΕΑΝ ΤΗΙΝΟΒ 
ΑΜΟΝΟ ΤῊΞ ΟΕΝΤΙΙΕ5. 

Τῆς ρδββᾶρε Ἴοοῃίημοβ ᾿. 8. Τα ῥσορῇοῖ 185 σοιηπηαπάδα (ΜὮ1]|6 
Ἰγΐῃρ ἱτη] ΟΥΔΌΪΥ ΟἹ ἢἶ5 5146 ἴῃ 5ἴορθ) ἴο ἴἰακε οἵ 411 Κίπάβ οἵ σταίη, 
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Τακο ἴποῖ 4150 υπῖο ἴΠε6 ψἢδαῖ, ἀπ Ὀδιογ, δηὰ Ὀ6Δ8}8, 9 
δηά ᾿δη1165, η΄ ΤΩ1]]οῖ, δπα δίοῃθϑ, δηᾶ ρυΐϊ τπθῖ ἴῃ οἠδ 
ψγ6556], δηἀ τδίο ἴπεὲ Ὀτεδά (πογροῦ, σα, ριρ ο ἸἰῊ6 ΠΌΤΟΥ 
οἵ τὴς ἄδγβ (δι ἴῆοιι 54] 116 ροὴ τῃγ 5146, ἴἄσες Ὠυπάτοα 
δηἃ ΠΙΠΕΙΥ ἀαγϑ 584] ἴῃοιι δαὶ ἰοσεο Αμά [᾿γ τηθδῖ 
ψΏΙΟἢ ἴῆου 5η4]ῖ οδὲ σὐαί ὅδ ὉΥ ψεῖρῃῖ, ὈΘΏ 5Π 6 Καὶ ἃ 
ἄδν : ποτ {ἰπλ6 ἴο {{π|6 50ῃ4]0 μου δαὶ 1. Ὅῇου 588] ἀσίηκ 
Αἶδο ψναῖεσ Ὁ. τχδάϑυσγα, [ῃς βἰχίῃ 2σγξ οὗ ἃ ἢ]ῃ : ἤτΌσα {6 ἴο 
6 584} [που ἀσηκ, Απά τἤου 50,4] εαἴ 1 ὧς ὈδυοΥ 
οᾶΚα5, δῃᾷ ἴμοιῖϊ 5841} θακα ἱΐ ψιῖἢ ἀσηρ ἴμαῖ σοτηθί ουὖἱ οὗ 

ΘΟΔΙβα 85 νν}6]}] 45 ἔπε, οἵ δνευγίηρσ [δαὶ Μ}111 5111] Ὠσπηρου, δηᾶ οαϑὶ ἴδ πὰ 
ἱηίο οπε νεββ6]. Ὑῆεβα αῦὰ ἴο Ὀ6 Ὀαδϊκϑά ἰηΐο σακοβ ἀπά ἤγεὰ στ Βοῖ 
5065 οὗ τηδηδβ ἄυηρ, ἱβοιρῇ οἡ [86 ῬοΡ εν Θηἰγαδίυ ἃ τοϊαχαιίΐοη οὗ 
(815 τερυ δεῖνα σοῃαϊοη 15 σγαπίεα δηὰ ἢς 15 8] οσσεὰ ἴο βυ υπε πίε ἴα ἀσηρ 
οὗ οονβ. ὙΠαβα οἄἶκοβ δῖα (ο 6 δδίθῃ ϑρασ ΠΡῚΥ ἴῃ 5124}} αυδη  Υ ἰτουλ 
ἔἴπλε ἴο {ἰτης, δῃὰ νναῖοσ ἀσιηὶς ἢ (Πδοτὰ Θραυϊηρὶγ. Απὰ (ἢϊ5 υβε οἵ ἴῃ 6 
οΔΪκ65 50 ργεραᾶσϑά '5 ἴο σοῃίΐπυ6 8]1} ([Β6 (ἴτε ἴμαἰ [ἢ Ρτορδεὶ [165 οἡ μἷ8 
5ἰάε. Τδεβα δοίοῃβ βυι}1Ζ6 ἢγβῖ, στεδῖΐ βοΔγΟ ΤΥ δΔηα 5ἰγαι [655 ἀυτίηρ 
[ἢς 5ίερε (ν. τό, 17); δῃά ϑεσομάϊυ, ρου οι ἔγοιμ δαϊηρ πο] 68} 
τυΐηρϑ πὰ [.6 ἀχὶα δυγοηρ ἴἢ6 ΠδίΣο 5 (Φ. 13). 

9. αμά Πιεδς)] ὃο Ψυΐρ. υἱείανε, νεῖοῃεβ. Οἴμοι σοί, ἃ5 τρδγρ. 
δῃρὰ ἈΟΝ. Βιοδᾶ νγ)ὰϑ υϑι8 }} } τηδάς οἵ ψῇηραΐ, ἴΠ6 δἀάϊιοη οἵ ἴΠ6 ΟἴΒΟΥ 
ΠΟΔΙΒΕΙ τηδίουϊαὶς δηα {πεῖὶγ ταϊχίασγε ἰηαϊοαΐα ἴῃς 5ἴγαὶϊίβ ἴο ὩΪΟὮ τθ 
Ψ}}} ὈῈ τοἀυςεα ἰῃ (ἢς 5ίερε δῃὰ ρούπαρβ δῇεσ (μ6 [411] οἵ (πε οἱϊγ; 
οἴ. ,δ:. ν. ό, το, “νε φᾶνε ἴῃς μαῃᾶά ἴο ἴῃς Ἐργρίίδης ἀπά ἴο ἴῃς 
Αϑβϑογυγίδηβ ἴο Ὀ6 5 Ξε ψΙ Ὀγεδά.. ΟἿ 5ἰκίη νγὰβ ὈΪδοὶς πκ6 δὴ ονεῃ 
Ὀδοδυβε οὗ [ἢς τοὐτ10]6 ἑδταὶῃ6.᾽" [11 15 ποῖ οογίαϊῃ ἴῃαΐ ἃ τηϊχίασα οὗ 
νατίουβ Κἰηάς οὗ σταίη νγὰϑ τεραχσά δά δ5 ἃ [ϊηρσ ὑποίθδῃ, [πουρὴ [ἂς [ὃν 
ἰοσραάε βονίηρ ἃ 614 υἱτ ἀϊνεῖβ βοσίβ οἵ βεεὰ, [,εν. χῖχ. 19; οἰ. θεαΐ. 
ΧΧΙΪ, 9. 
γλΣ ἀεπαάγεα απαὶ πῆρσίγ} ῬΤΙΟΌΔΌΪΝ 190 5μου]ὰ ῬῈ τεδᾶ 85 ἰῃ Ψ. 5. 

ΤὨς Ἰδηριᾶρε Ὠ6Γα 5ηθνν ἴμαΐ [ἢ ς 100 (οΟΓ, 300) νγὰ58 ἰἢε 016 πυσαθου, 
δῃὰ (Παΐ [Π6 40 ἔογ [δῇ ψεσγα ποῖ δἀ ἀπ οηδ] Ὀαῖ ἱποϊμἀεά. 

10. ιυερῖν σλεξεῖς α 44}] Ὑνδηΐ 5} 6 κοῖ5 ταῖσῃς Ὀ6 εἰρμξ οὐ ηἷης 
Οἴμσθβ. [Ι͂ὼ [Π]5 ΘΟΥΠΊΓΥ ἵνο ρουμπᾶβ οὗ Ὀτεδὰ 15 με] δὴ οτγάϊ ΠΑΙῪ 
ΔΙ] ΟδΏςα. 

11. εχ ρνατὶ οὗ α ἀἴ"] Τδο Βἰῃ νγὰ58 σταΐποσ 1655 [δὴ ἃ ρϑ]]οη, 
δΔηα (ἂς 5ἰχίῃ ρατί υπμᾶεδῦ ἃ φιατί,. Βοίβ (88 Ὀτεδᾶ δῃηὰ νίοσ ψγεσε ἴο 6 
σορδιτλθα ἔγουῃ (ἰπ16 ἴο {ἰπ|6, ΑἸ γΥ8 ἴῃ υπϑαιϑγίηρ αὐδη 165. 

12. Τὶ ννὰς συβίοιδι ἴῃ ἴδε Εδϑὶ ἰο ᾽ς {πε ἀπηρ οὗ δΔῃϊμηα]5 Ώ θη 
Ῥεγίθοιν ἀτθα 85 με]. ΤῊ Ὠοϊ 4565 τειηδ  ηἰηρ ἴγοπι ἱξ ἃσα ῥϑυίθοι! Υ 
οἴθδῃ, δηὰ σοίδιηϊηρ (ΠΟΙ σον [ῸΥ ἃ σοῃϑιοσαῦ]α {ἰπ|6 ΕγῈ υδεα ἴογ 
δγΐηρ᾽ σαῖκο5 ἸΡρΟ᾿ ΟΣ ὑπᾶογ. ὅεε ὟΝ εἰζβίεϊῃ ἴῃ  ε]. οὐ, Ὀ. 26: (ΤΊΔ15. ἱ. 
Ρ- 377). ΒεΙΒοσ ἴῃ6 Ηδθῦτγενγβ ου]α μανα σοπβιάδγθα βοῇ ὅ16] υἢ- 
οἰεδη 15 οὶ οοτίαΐη (οἴ, 1.6ν. ν. 3, νἱὶ. 21; Πααῖ, χχίϊὶ. 13); (ἢς τηδίεγδὶ 
ἴοσ ἄσὶπρ ψὩῖοΒ ἴΠ6 Ῥσορῃοὶ ἰβ σοπηηαπάεα ἴο ι.56 ψψου]ὰ σοΥίδΙ Ὡ]Υ Ὀ6 
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34 ἘΖΕΚΊΕΙ, ἵν. [νν. 13---16. 

13 ἸήΔη, ἴῃ [Π6]γ βρῆ, Απά [ἢ6 ΤΟΚῸ 5814, Ἐνεη τΠ5 5}4]} 
186 οἰ] ἄγη οὐ ϑγα6] εαῇ {Ππεὶγ ἀεῆ]εα ὑτεδὰ διηοηρ [ἴῃς 

:4 6 ΠΏ}]65, ἈΠ ΠΟΥ 1 ψν}}} ἀανα τθ. ΤΏΘΩ 5414 1, ΑὮἢ 1 ογά 
(οΡ, Ῥεδο]ά, τὴν 500] ἀαζᾷ ποῖ δεοε Ῥο]]αϊΕα : ἔογ ἔγοι ΤΩ 
γουτῃ ἃΡ δνθη [1] πονν μᾶνε 1 ποῖ βδαΐδῃ οἵ ἴῃαϊ ψῃηῃϊοῇῃ ἀἸοἢ 
οὗ 1561, οὐ 15 ἴοσῃ ἰῇ ῬΊ6Ο65 ; ΠΘΙΓΠΕΥ σΔὯ6 [Π6͵6 ΔΌΟΙΔΙΏΔΌ]6 

15. Π6βὴ [ηἴο τὴν τηοιτῆ. ΤὭδη ἢ6 58] ὑπο το, 1,0, 1 ἤᾶνα 
δίνθη ἴῃ66 οον᾽ 5 ἀυσηρ ἴοσ τδηβ ἀπηρ, δηα ἰῃου 50δ]ῖ ῥτα- 

16 Ρᾶ͵6 (Ὦγ Ὀτεδά {πογον ἢ, Μογδονεῦ ἢ6 5814 υηἴο τηθ, ϑοῃ 
οὗ τηδη, Ὀεῃο]α, 1 ψΨ1}} Ὀγεακ {πῈ βίδῆ οὗ Ὀγεδά ἴῃ 76γιβα]εῖα : 

ὑποΐδδη (Πθαΐ. χχὶδἱ, 132) 85 νν6}} δ5 Ἰοδι Πβοθθ. Τῆδ οοτητηδπά 15 ἐχ- 
Ρἰαϊηδα ἴῃ συ. 3. 

18. εα ἐλεῖγ ἀδπίρα ὀγεα 7] Ἐλδίμοσ: θδῦ ὑΠ91} Ὀτθϑᾶ πποῖθ8:. ΤὨΪς 
5. ἴ[ῃ6 τηρδηΐϊηρ οὗ ἴῃ6 ϑγροὶ: ἴῃς ἰοοά ψὨὶοῆ [6 Ρβορὶε 584}} εδί 
Διηοηρ [6 πδίϊοηβ Ὑ111 ΡῈ ὑποϊεδη. ἴῃ ἃ ραίῃεϊὶς ραϑβαρε οὗ Ηοβϑδ ἱΐ 
5 βαϊὰ : ““[Π6Υ 5811 ποῖ ἄνν6}} ἴῃ (Ὡς Γ,οΥὰ᾽β Ιδῃά; Ὀᾳαϊ ἘΡὨγαϊμη 541] οαΐ 
ὑηοεδη ἰοοά ἴῃ Αβϑγυίδ. ὙΕΥ 588]} ποῖ ροὺζ οαἱ νίηε οβετγίπρϑβ ἴο ἴδε 
Ιοτὰ, ποιῖμεσ 584}1 [Πεῖσ βδογιῆςεβ ὈῈ ρ]θαβίησ απο Ὠΐπὶ; {μοῖγ Ὀγοδὰ 
51.4}} Ὀ6 πηῖο ἴΠδτ 85 {ῃ6 Ὀγοδά οἵ τῃουσγηρῖβ, 8411 (δαὶ οδί [Ὠοσοοί 584]} 
Ὀδ ΡοΟ]]υϊεά; ἔογ ἰῃεἰγ Ὀγθδὰ 584}} μὲ ἔογ [μεὶγ δρρείϊἴε; 1ϊ 5}84}} ποῖ σοπιε 
ἱηίο ἴη6 Βουβε οὗ ἴῃς 1,οτά ̓" (Ἑἢ. 1χ. 3, 4 ΕΟ. τηδτρ.). Α ἰοτείρῃ ἰαπά 
γγ85 ἴῃ ἰ[561{ πποϊθδη (Αι. νΥἱῖ. 17), ΠῸ ῥγεβθῆσα οὗ ̓ εονδὰ βδηοίβαα ἱ; 
811 ἰοοά δαΐδθῃ ἴῃ ἰΐ νγὰβ 450 σουληοῃ ἴον ᾿ξ νὰ5 ποί Βδ]] ον ὈΥ ρατί οὗ 
ἱϊ Ῥείηρσ Ὀγουρδῖ Ἰηΐο ἴ.6 Βοιβς οὗ ἴἢε 1,οτὰ δηὰ οἤδετιεα ἴο δ. Ἐοοὰ 
δδΐδῃ διιοηρ ἴπΠ6 Πεδίμθη ννὰ5 85 ἴῃ6 Ὀγεδὰ οἵ σῃοῦγηοτα ἴῃ [5γδεὶ, 4]} 
ΨὴΟ ρατίοοϊκς οὗ ἰξ ψεσε ρο]]υϊεά. Βαυΐ ἃ5 ἴμε ψοζὰβ οὗ ἴῃ6 ργορμδί 
βιρραβθί (νυ. 14) ἰῃ δἀάϊοη ἴο (15 σἜΈΏΘΓΑΙ πη] δ ηη655 [6 ρΘορὶς ψοσα 
ἰογοθᾶ ἰῃ {πεῖν βίγαϊίβ οὐ ἱηδυσεα ἴο δαΐ τωΔΩΥ ἢ ηρθ δοίυ δ! ]! ῬΓΟὮΣ- 
ὈΙϊοὰ Ὀν [6 [ἀνν, βυοἢ 85 [αὶ ΨὨΙΟΒ αἰεά οὗ 1156] οΥὐἮἁ ψα5 ἴοτῃ ὈΥ νὰ 
᾿εαςίβ (οἢ.. χ]ῖν. 31; [,δν. χυ]δ. 15; θυ. χῖν. 2:. (ΟΡ. 15. Ιχν. 4). 
Αμὰ ἰξ 15 βδίυγαὶ [ῃδὶ ἴῃ ἴδ βοζῖς ἑδιυϊης ἀυτίηρ [6 5'ερε βῃοἢ ὑῃο θη 
ἰοοᾶ νψγχὰβ δαΐθη, 85 ἰπά δϑά τῆογα ἴθυσὶ Ὁ1]6 ργδοίϊοεβ ργενδι]εά (οἷ. ν. 10). 
ειῖθε 12 ἌρΡεδΙβ ἴπ ἃ 5ῃοσίοσ ἔοχῃ ἰῃ ΓΧΧ., Ὀὰϊ [Δετα 15 ὯῸ σγθᾶβοῦ ἴο 
τερατὰ ἴδ6 ψνῆο]6 νϑῖβα 85 ἃ ρ]οβϑβ. 

14. αὐογκεῖπαῤίε ἤε} ΤῊϊ5. ννογτὰ “Δ ουλϊπδ!οη ἢ 5 ἀρρ]]εἀ ἴο [6 
βϑουῆς αὶ βδϑῃ Καρὶ ονοσ {11 (ἢς (ἱτὰ ἀδν (ἴμεν. νυἱῖ. 1:8, χὶχ. 7), διά 
ἴῃ [5.ὄ Ιχν. 4 Ὀγοίῇῃ οἵ ““δροιιηϊ παι οηβ᾽ 15 σοιρὶοα Ὑ11} συν οἾβ 65}. 
ΤὮδ τρϑδηΐηρ 566 η15 ἴο Ὀς ““οαττγίοη. ἡ ὉΤῈ Ψοζγὰ ὁἽσουγβ ΟἿ]Ὺ {11656 ἔουγ 
Εἰ}165. 

16, Ἧ Ἐχρδηδίϊοῃ οὗ ἴῃ σγίιθο] οὗ οδαἴϊηρ Ὀτεδὰ ΟΥ̓ τπηδάσυτε (νυν. 
10, 11). 

16. {ἦε εἱα 7 οὗ ὀγεαά) 1.6. ἴῃε 54 }ἘΕἔ:.νν ΒΙΟἢ Ὀτγεδά ἷ5; ἃ σοιηηοη ἤρΌΓα, 
οἢ. ν. τό; ον. χχνὶ. 26; ἴς. 111. σ; 5. ον. τό. 

11 15. ΘΟΔΓΟΘΙΥ ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ ἴο ΒΑΥ͂ παι (ἢ6 Ξγγλθ 11.841] δοίης οὗ (ἢ 15 
σδαρίοσ ψεῖε ποῖ δοίμδ!γν ρεγοσηθα. ΤΉΏΘΥ Ὡδίυγα! Υ ραβϑθα [Ὠγουρἢ 
(86 υχἱπὰ οὗ ἴδε ῥυοόρῃδῖ δ8 ἀεβογυεα, θυΐ 50 ἔδυ 85 οἴμεῖβ οσε σοῃ- 
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δΔηα [Π6γ 5841} δαῖ Ὀσγεδά ὈΥ ψεϊρηΐ, δηὰ ψ τ οᾶτα ; δηᾶ [Π6Υ 
541} ἀσπηὶκς ννῖου ὉΡ τηδάβυτα, δηᾶ ΜΠ δβιοηϑῃπγθηΐ : [ἢδῖ 17 
1Π6Ὺ ΤΥ ψνδηΐ Ὀγεδά δηά ψαΐοσ, δῃὰ Ὀ6 δϑίοηιεα ομὰ ψ 
ΔηΟΙΠΘΓ, δη σΟὨΒΌΣΩΘ ΝΥ [ῸΥ {ΠΕΣ ἸΠΙαΟ γ. 

σογηοα [ΠΕΥ 6.6 ΤΠ ΓΟΙῪ παιγαίθα, ΤΟ συ ἐχργεββεά ὈΥ̓͂ [Π6 συτηθο- 
|1οὰ] δοϊΐοῃ νγὰβ 85 ὉΪ]δῃ ψΏεη [6 δοίΐοη ννὰ5 ταῖν ἀθβουιθεα 85 1 
ΜΟΙ μαναὰ Ὀδθη ἢδα [Πδ δοϊΐοῃ θδθη ρουοσγηιθα δῃὰ β5θεη. 11 ἰ5 εν ἀθηΐ 
τί [δε δοίϊοῃϑ γείεσγεα ἴο μετε σουἹὰ ποῖ ἢανε Ὀεθὴ ρεσγίοιτηθδα Ὀεσαιβα 
[ΠΟΥ ἴα τοργοϑοηϊεα 85 θεΐϊῃρ ἀοὴθ βγη Δ ηΘΟΌΒΙΥγ. [11 15 ΨὮ16Ὲ ἢ6 
Ῥτα5565 [86 5ίερα ψ ἢ ἀτὰ ἀποονεγεα [Παἴ [86 ρσόρῇδὶ α͵5ο 1165 οἡ ἢϊς 
546 μ6]4 ἀονῃ ὈΥ Ὀαηάβ, Ὀδατγίηρ (Π6 Ξἷῃ οὗ 86 ρεορὶε (συν. 5, 7, 8), δῃὰ 
1 15 Ψ ἈΠῸ Ἱγϊηρ ᾿τπσλοόνεδῦα ἴῃ [Π|5 σοηάϊτίοη ἴμαὶ ἢ6 Ῥγεραγεβ οαϊκ65 
ὌΡΟΣ ἴδ οοαἰ5 δηά εαἴβ ἴῃεπὶ (συ. 8, 9)». ΤῊΝ ρυόρ ει 5 συ 0015 ΠΔΘΓΟΙΥ͂ 
ΘΧΡΓε55 8η ἰάξα; ἰξ 15 ΟἹῪ ψἤεη βῃρροββὰ ἴο ὲ δοίθ!γΥ ρεπογηγχδά [Πδὲ 
ἱῃοοηβιϑίθμοὶθθ ΔΡΡΘΆΓ. 

ΤὨΟ βίορε δηὰ ἴθ μαγάβῃϊρβ οὔ ἰξ ργοϊοηρεὰ ἱπίο {86 εδχ!!---ἰῃς 
ῬΘΟΡΙ ΘΒ Ὀεδυηρ (Ποῖζ δἰη---ᾶσα [6 ἴννο στο 1Ιἀθα5 οὗ [ῃ6 ομβαρίεσ. Τῆδβα 
816 οὗ οουγϑα σοηϊειηρογαηθουβ ψἱὰ ομα. ἀποίμοσ 50 ἔδσ, θαΐ ἴδ  ἃῖξ 
ΒΡΟ Κη οὗ 5Ξερδγδίεϊγῃ ἴῃ συν. 1:---ό, ἴῃε 5ίερε ἰῇ ὑϑ. 1---3, δηα [116 Βαγάϑῃ! }85 
οὗ ἴἴ ἀπὰ (ἂς 6χὶ]ο ἴῃ υζ. 4-ῤ-ὄ. Βαϊ ἴγοὴ ν. 7 οηναγάς [ΠΟῪ δἃ.α βοῃγα- 
δῖ τηἸΧοά ἰορείῃοσ, (οσηΣ]"] τεσοηϑίσγιοίβ ἴῃς οΠαρίοσ ἰῇ ἃ νεσῪ αἀγαϑίς 
ὙΑΥ 18 [ἢς νῖενν οὗ Κεερίηρ {μὰ ἔνο (μίηρθ, (ἢ 5ίερε δηὰ [ῃ6 Ὄὀχί]θ, 
ἀϊδεποϊ [Ὠγτουρῃουῖ. Ηδ ρστοιρβ [πε νεῦβεβ 85 ΤΟἱ]οννβ : ἢγϑί, θθδτίηρ [86 
δ'η οἵ ἰῃ6 Ρξορὶδ, 1.6. [86 οχὶϊθ 1} 15 ὉποΪεδηη655, νυ. 4---6, 8 (7 15 ἃ 
81055), 9, 12-- 5; Δηὰ 5ΕοοῃάΪΥ, {μ6 5ίερα ψῈ ἢ 115 βου ιν, ὑν. 1---3, 
10, 11, 16, 17. ΤὨϊβ τοοοῃϑίτυσίοη οὗ (ῃ6 ἰοχί 15 ἴοο νἱο]δηΐς ἴο πᾶνε 
ΔΩΥ͂ ΡΓΟΌΔΌΝ γ. Α ἀϊβογθης βυρρεβίίοῃ ννὰ5 τηδὰβ ὈΥ Ὗε}}. (715. Ὁ. 
273, ποία), ἴο {δε εἴεοϊ μαΐ ἴῃ τ. 9, 300 5. (86 τρις τοαάϊηρ (Πουρἢ 
ΘΙΓΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ἰταηβίεσγθα αἷσὸ ἴο ὥζ. 5. ἴοσ 100), δπὰ ἰμαΐ [ἢς τοίδγθῃηοα 
ἰδ ἜΧΟΙ ΞΙΝΘΙΥ ἴο ἴδε βίερθ, ψῃϊοῃ [Π6 Ργόορῆδί οδ]ου]αίθα νου] Ἰαβέ 50 
Ἰοησ. Εὐτίῃοσ, [ῃ6 ῥγορ μοί 5 ̓ γίμρ οἢ 15 5146 δηὰ Ὀεΐῃρ Ὀουηα ψ] ἢ 
Ῥδῃάϑ, ψ. 8, 15 ἃ ἀἰβογθηϊ [ηρ ἔγοπι ἢ15 ᾿γίῃρ' οὐ ἢΪ5 5146, ὕ. 5. [ὴ ζ. 5 
δ6 τεργεβθηίεα ἴῃς θοπάδρε οὗ ἴῃς 6χὶ]α, ἰὴ Ὁ. 8 “49. ἴῃ βίγαι (685 οὗ [Π8 
βίεσε. ΤὨΪΞ νον γοαυῖγοϑ ἰῃδΐ Ψ. 13, ψΏΙΟὮ ἱπίεγριεῖβ Ὁ. 8 σ6Φ. οὗ εδἴϊηρ 
ὑποίεδη ἰοοάᾶ ἴῃ ἴῃς ἀϊδρετβίοη, βῃου]ὰ Ὀδ βίγυςς ουΐ ἃ5 ἃ ροββ. ΤΒ6 
νοῖβ6 σΟΓΙΔΙΏΪΥ ΔΡΡρθδΥβ 1 ἃ ββοσίοσ ἔοσῃι ἰῃ ΓΧ Χ., [πουρῇ ἴἤεσγε 566 Πὶ5 
ὯΟ φτοιηὰ ῸΓ σοῃεοίἀογίηρ ἰξ ΠΟΙ Ἰηιεγροϊαϊβα. Απηά ἰξ 18 τόσο 
ῃαΐιγα] [δὲ [Β6 τϑρυ ϊβῖνα σγυαροὶ οὗ ν. 12 5ῃοι]ὰ τοΐοσ ἴο {με ας {πα 
411 ἰοοά εδΐξεη ἴῃ Ἵχὶϊα νγὰβ ὑποϊθδῃ ταί θυ {Π|8δὲὴ ἴο ἀπο ]θδηη 685 ἀπε ἴο 
Βοάγο Υ οὗ ὅι6ὶ ἀυτίησ [6 5ῖεαρε. ὙΒῈ ἰηϊγοἀποίίοη ἴοο οὗ ἃ ]ἰΐεταὶ 
ὨυΙΑΌΕΥ οὗ 300 ἀδγβ διμοηρ ΟἴοΥ πυΡεΓ5 οὗ ἄδγϑ ΜΝ ΒΙΟΒ ἀγα 5Υτ ΡΟ] 108] 
5 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΡΙΟΌΔΡΪΕ. 

ςηΗ. Υ. 1--4. ΘΥΜΒΟῚ, ΦΗΕΝΙΝΟ ΤῊΗΞ ΕΑΤῈ ΟΕ ΤῊΕ ῬΟΡΌΙΠΑΤΙΟΝ 
ὈΒΙΝΟ ΤῊΕΞ ΒΘ1ΕΘΒ ΑΝῸ ΔΕΤΕΚ [Τ, ΑΝῸ ΤΗΕΙΒ ὈΙΘΡΕΆΞΙΟΝ 
ΑΜΟΝΟ ΤῊΞΒ ΝΑΤΙΟΝΒ. 

Τῆς ῥγορβεῖ 15 σοπῃηηδηεα ἴο ἴαϊζα ἃ βῃδγρ ϑυνογὰ δηά 56 ἰΐ 85 ἃ 
ὈαΙΡοτ 5 τάζου. ἍΙᾺ (μἷ5 6 15 ἴο 5ϑῆανα οδ᾽ (με μαὶγ οἔ ἢΐ5 μεδά δηάᾶ 
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8. Απά!ί[δου, βοὴ οὗ πλδη, ἴαϊκε ἴΠ66 ἃ 5ῆδγρ Κηϊΐθβ, ἴακα [66 
ἃ Ῥαγθευ 5 τάϑοῦ, δΔηα οαυ86 29 ἴο ρᾶᾷ85 Ὡροὴ {ῃ]η6 ἢΠοδα δηά 
ὉΡΟΩ ΤὨΥ ὑδατὰ : [Π6ὴ ἴακα ἴ[ἢε6 Ὀαϊδησθθ ἴο ψεῖρῃ, δηὰ 

2 ἀἰνάς ζῴε ζαΐγ. Τῃουῦ 5ῃδ]ς Ὀυγῃ ἢ ἤτα ἃ τὨϊγὰ 2αγέ ἴῃ 
[η6 τηϊάσε οὗ ἴῃς οἰΐγ, ἤδη (ῃΠ6 ἄδγο οὗ [Π6 5ϊερα δῖ ἢ]- 
Π]1δα : δηά ἴῃου 50δ]ῖ ἰαΚα ἃ {πιτὰ 2.αγί, σπμα βτηϊῖϊε δῦουζ ἷἱ 
ΜΙ ἢ ἃ Κηϊδ: δηᾶ ἃ τηϊτὰ 2σγέ ἴμοὰ 504] βοδίίεσ ἴῃ [ἢς 

3 ΜΙΠα ; 8η4 1 ν}}] ἄταν ουὗϊ ἃ 5ϑνογὰά δίϊζοαγ [θ. Ὅῆοι 5}4]} 
4150 ἴδϊκα [ῃδγεοῦ ἃ ἔδὺν ἴῇ πυροῦ, δηα Ὀϊηα [δηλ ἰηῃ ΤὮΥ 

Ὀεατά. Ηε ἰ5 ἴῃδῃ ἴο ἰαἶκα Ὀθαϊδησος ἴῃ ογᾶθγ δοσυγαίεὶΥ ἴο ψεῖσ {Π6 
δαῖγ ἰηΐο ἴῆτεα ρατίβ. Οἠὲ ἰὨἱγὰ ἰ5 ἴο Ὀ6 Ὀυτηεά ἴῃ ἴΠ6 τε ψ 1 (86 
οἰΐγ ; ἃ βεοοηά [μἰτὰ ἴο Ὀε «ιἰ ἴο ρίεσεβ ψἱ [86 σννοσὰ τουπα δρουΐ (μ6 
οἰἴγ ; δῃὰ ἴῃς Ἰαϑί {πὨϊγὰ 15 ἴο 6 βίγανψῃ ἴο 4}1 [86 ψἱηά5, δηᾶ ρυτϊϑυεα ὈΥ͂ 
[86 βνογά. Οἱ (μεϑὲ ἰαβὶ ἃ ἔενν νγεσε ἴο θὲ ἴακεὴ δῃά Ὀουπηὰ ἴῃ [ῃ6 5 Κὶ γίϑ 
οὗ [6 Ργορμοιβ ρσαγιηθηῖ ; [ποιρὴ οὗ [ῃ656 ἀραϊῃ βοῖὴδ ψχεῖε ἴο "6 [ἢγοινῃ 
ἱηΐο 6 ἔτε δηὰ σοηϑυμηθά. ὍΤῆα 5θηβα οὗ [ῃ6 ϑυιθο] ἰ5 οἰδαγ; ἃ (ϊτὰ 
Ρατὶ οὗ ἴ[ς ρορυϊαίϊοῃ 5}.4]} ὈῈ σοηδιπηεά ΕΥ̓͂ ραβίΙεποα δηὰ [πιίηα 
Πα [6 Οἰγ (᾿. 12); ἃ {Π|γὰ 584}} [411 Ὁγ ἴ8ς βοτὰ τουηὰ δρουΐ [88 
οἰ, ου ἰ(5 σαρίασε ; δῃηά δ (ῃϊγὰ 5411 θὲ βοδιί(εγθα διηοηρ 811 Ὡδί: 8, 
Ρυϊϑυρα ὈΥ (Π6 ϑυνοσά. Οὐ [ἢε86 ἃ ἔδεν 5}4]} τη ϑδῃς λα Ἔβοᾶρο, Ὀαὶ 5}8}} 
Ὀε 5 δ)]εοίοα δηθν ἴο σοηδυτηΐηρ Ἰυἀρταθηΐβ. ' 

1. α 5147 ἀμ172] 11ϊ. ϑυνοσά. ὍΤὴδ [θυ ΤΏΔΥ ϑδιρρεοκῖ ἴΠ6 ἀδνουσηρ 
ἀϊνίης ϑνογά, ςἢ. χχὶ. 8 “4Φ. 

ἑαζε {με α ὀαγόεγ᾽; γα5070] ΜΝΙ ἘῸΨΜ., 885 8 ὈΑΥΌΘΥ ΒΒ ΤΆΖΟΣ 581 
δου ἴδιο 1Ὁ πο ἴΠ60θϑ. Ὑνο νεᾶρουβ δῖα ποῖ ἴο Ὀ6 ἴαἰκθῃ, [Π6 βνογά 
15 ἴο Ὀ6 υϑ6ἀ 8ἃ5 ἃ γτάζοσ. [5δϊ᾽δὴ (οἷν. νἱῖ. 20) μδά δἰγθδαυ Ξαἰά : “Ἶἡ (παῖ 
αΑΥ 514}} [μ6 ογὰ βῆανε ἢ [Π6 ταζοῦ ἰῃαΐ '5 Ὠἰγτεά, Ἄνθη ψ] (ἢ Κιηρ 
οἵ Α"εγτία, ἴῃς Ὀδαγὰ δηά {6 ἢαὶγ οὗ (Π6 ἔξει. ΤὉὍμα Ἰαπά 15 ᾿ΠἸκοηδὰ ἴο 
ἃ τηδῃ ; [26 ΕΠΘΙΩΥ 56 ερ8 ΟΕ (ῃ6 ρορυϊδίίοη οεδῃ 85 [6 τᾶζοῦ ἄοϑϑ {Π6 
Βαὶγ οἵ ([Ὡ6 Ὀοάγ. 

ὀαίαρεες ἐο τυεῖρὰ] ΤὨς ἀϊνίπα ᾿πδιίςε '5 δοσιυγαῖθ, δϑϑὶσὩΐηρ ἴο ἐδ ἢ 
Ῥατσὶ 115 ἀδβεϊπμθα ομδϑιϊβοιηθηῖ; [6ΥῸ ΧΥ. 2, ““ ΘΌΘὮ 85 τὰ οσ ἀθδίῃ ἰο ἀθϑίῃ ; 
Διὰ 50. ἂἃ5 ἃῖδ ἔου (ἢ6 ϑνοζγά ἴο (ἢς βινογά ; δηά 5:10 ἢ 845 ἃ.ὰ ἴοσ (116 
ἑαναὶπε ἴο (Π6 ἰδυλίης ; δηᾷ βιιοἢ ἃ5 ἃγα ἴοσ [86 σαρΕνΥ ἴο {με σαρ(ἐνγ.᾽" 

2. {ἀιγά ρατὶ τη ἐδέ νιϊδέ ο7 ἐλ εἴ2}}] 1 τε οου]Ἱὰ βιρροβε ἰἢαὶ [6 
Ῥσορμεῖ νψεῖα βίτοι ἴῃ ἢϊ5 βυιῃρο] σα 1ῃ6 “ οἱἵγ " Βετα ψουϊά Ὀα (δαὶ 
σταάνθα ἸΡΟοη ἴΠ6 ὈΤΙΟΪΚ (οἢ. ἷν. 1). ὙΠοδτα ἰ8 ΠΟ τεᾶβοῦ ἴο ΞΌΡΡοϑβε ἰδδί 
6 Βιᾶ5 (15 ἴῃ ἢϊ5 πιϊηά, ᾿ 

ση116 αὐομί 1: εὐ ἃ ἐμὴ] Ἐαῖμεν: δῃᾶ βυθ 10 ψῖϊὰ ἴδ0 βνοσχᾶ 
τουπὰ δρουΐῦ 10, 1.6. ἀτουηα ἴῃς ΟῪ (συ. 12). ΤὨΪΞ ἰ5 (ἢς ἰαϊε οἵ ΤΏΔΗΥ͂ 
οὗ ἴδοβαε ψο 5εεϊκς ἴο ἐβοᾶρε ὈῬείογε δῃά δίϊογ με σαρίατσε οἵ ἴδε οἰ. 

ἄγαιν ομἐ ἃ “τὐογἢ (ΟΡ. 7ε6γ. ἰχ. τό, “1 ψ1}} βοδίζοσ ἴδια δηιοησ 
[Π6 Ὠεοδίμβῃ.. δπὰ νν}}} Ξεηὰ ἴῃς β'νοζὰ δες ἴειὰ.᾽" [1,41}. 1. 3, “7 δ} 
ἀν] ]θῖ} δηχοηρ {πε Βεδίμεη, 5ῃς βηάεἢ πο ταβί ; δ]] Βεὺ ρυγβιοιβ ονϑῖ- 
ἴοοϊκ ποὺ "είν {δε βίχαιβ.᾽ ὙΤῊΘ ρῆγαβςε ἀρϑίῃ 1,δν. ΧΧΥΪ. 33. 

8. 3ετὸ ἐρ πηι.) Οτ, “ὉΥ͂ πυπιῦεν," ---δοουγαῖο!ν πυτ ογίηρ (ΒΘ τι. 
(15. χ]. 26.) ΟΥ̓ τδοβα αἰβρογβθὰ ἃ ἔδνν 584} τη ϑδπῦτσας Ὀς6 ῥτεβογναᾶ. . 

--ς 
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β5Κιτίβ. ΤΏρη ἴακα οὗ [ποῖ δραΐὶῃ, δηᾶ οδϑὶ [Π6π|Ὶ ἰηΐῖο [86 4 
τηϊάςε οἵ ἴὴς. ἢτο, δῃᾷ Ὀάυτῃ [στὰ ἰὴ [ἢ6 ὅτα ; 2907 τῃδγθοῦ 58}4]} 
8. ἦγε σοπῃα οσίῇ Ἰῃἴο 4}} [ῆς Ὠοιι56 οὗ 5γδ6]. 

ΤὨιι5 δαῖτ τ[ῃ6 1,ογὰ σοῦ ; ΤΊ5 ἐς [6 βάθη : 1 Πᾶνα βοΐ 5 
1 1 1π6 τηϊάσι οὗ [ὴ6 πδίϊοης δῃηα σουης1165 ζῥαξ αγὲ τοιυηά 
δῦουϊξ ἢεὺ. Αηά 5ὴ6 παῖίῃ οδαηρεα τν Ἰπάρτηεηῖβ ἰῃἴο 6 
ΜΙΟΚοάη655 τροσο (ἤδη [ῃ6 παίϊοῃβ, δηα ΠΥ ϑιίδίαϊεθ. ΤΏΟΓα 

4, Ὑεῖ οὗ ἴποξε ργεβοσνθά ϑογηβ 5411] Ὀ6 οδβὶ ἰηΐο [ῃ6 ἔτε δηᾶ Ἵοῃ- 
Βαπηθά. 

2λεγέοῦ σλαϊ α 33 γ4] ὈΒοσοΐσοσα, '.6. ἔτοση [δὲ σεηπδηὶ ΒΟ Ὦ 5. συ Ὁ- 
ἡεςἰεά ἴο πενν σοηῃδυπιρίίοη ἰῃ ἴπῈ ἥτε. Τῆς “ ἤτε " 1τῃαἴ ροε5 ουἱ ἔτοχῃ 
[815 τεηηδηΐ τηθδὶ ΡῈ ἀεβίπιοίίνα, ποί ρυγγίηρ, 45 ἴῃ χῖχ. 14 (οἷ. [πἀ. ἰχ. 
15; ἘΖεϊς. χν. 5, Χχχ. 9, χχχῖίχ. 6), ὑπ ([ῃ6 πιδαηϊηρ 5 ποῖ αυϊία οἰθαγ. 
15 πε ργορδεῖ᾽ 5 Ὀ6]16ἴ (ἢδὶ ἴποϑ86 Ἰεοἴ ἴῃ [ἢ ΟἸΥ̓ αἴϊοσ [Ὡς Τςαρϊνν οὗ 
76 Ποϊδοβιη γεσα τόσο ἀθραςεα ἀπὰ ν]οϊςοὰ τἢ8η ἴΒο56 δἰγεδαῦ οαττὶεα 
ΑΌΑΥ (οἢ. ἰχ. 9, χὶ. 15). ΝΏΘη [δ6 ΟἿ 15 ἀεδίτογεά δπὰ 1:15 ἱπηδοϊδηΐβ 
Θοπὴς 85 οδρίϊνεβ δπιοηρ ἴΠ6 [ΟΓΙΊΘΥ ΟΧἹ 65, ἴἢ656 ψ ἤθη (ΠΕῪ 566 {ΠΕ ῖγ 
νυ οκοάμοϑα Μ1]1 ὈῈ σοπιίοτίοα ονοσ {πε [41] οὗ [Ἐπ βάθη, δοκηον]εᾶρ- 
ἵηρ ἴμαἱ ἴξ τγὰϑ ἱπθνι 80] (ςἢ. χὶν. 22). ΕὝτίΠοΣ [Ἐἤονδῃ ἜΧργαββαβ Π15 
ἀειοττηϊ δέοι ἔπαὶ ἢ6 σἦσν γεῖ βυθάυς 15Γ86] υπῖο ἢἷτπὶ δπᾶ σὰ]ὲ οὐοσ 
ἴοι, [Πουρὴ [ἢ 5 ἱτρ]165 ρυγρίηρ ουὗἱ ἔγοπι διηοηρ πεῖ (ἢ τεῦ ]5, ἃ5 
οὗ οἹὰ ἱπ 6 ψ] άσγηθϑ5 οὗ ἴῃς Εχοάι (ςἢ. χχ. 33--28). Απά (δε ῥζτο- 
δεῖ ἔδεϊβ Εἰπηβεὶί ἃ ψαιομπλαπ (οἰ. 111. 17}; δῇ δρργοδοβίηρ Ἰπάρτηδηϊ 
οοτῃβ Ὀεΐοσα Ὠΐηι, ν ϊοἢ 411 [Π6 Ρρεορῖς, βασἢ οπα ίοσ Εἰπηβεὶί, Ψ 1} μανα 
ἴο ρᾶ55 [ἢτοῦρῃ. Απὰ (Π6 ἰάφα τῇδαδυ ὃς {παῖ ἴπε Ἰπάρστηεηΐ, Ὀερὶ πη ηρ 
ψ] [λ6 ᾿ἸΠΠαὈϊϊδηῖβ οὗ ἐγ 5] οι, 5411] Ξβργεδᾶ ἔγοιη ποτ ονεῦ ἴἢε ΠΟ ]6 
δοιδε οὗ [5186]. 

δ--17,. ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΕΟΥΚΕ ῬΕΕΟΕΌΙΝΟ Β5ΥΜΒΟΙΖ. 

Τετυσαίθ, 5οῖ ἴῃ [πε τηϊάϑιὶ οἵ [δς παίΐοηβ δηὰ ἰανουγτεά οὗ Οσοά δὔονε 
πεῖ 411, Β85 Ἄἐνθὴ ὄὀχοθοάθα (Βοῖὰ ἴῃ ψὶοϊεάησε5 (νυ. 5, 6). ὙΤὨοτχείοσα 
Οοάβ᾽υἀρτηδηίβ ὉΡοη ΠΘΓ 5841} Ὀ6 πῃράγα]]6] 6 ἰῃ βανου νυ, ἤἢτβὶ ἴῃ τς 
ΒοΥτΤΟΥ5 οὗ [Π6 5ἷερε, δῃᾷ ϑεσοῃάϊγ ἴῃ τὰς ἴεγτ! Ὁ] 6 ταϊβουῖεβ οὗ ρεβί]εηςα, 
[τοῖς δηὰ Ὀ]οοά ῃδῖ 5}4]} ἕο ]ονν ἰξ (υν. 7----“ῦ). 

δ. Ζ72ἐ: ἰ5 ϑξεργωραίοη} Οὐ, ἐλές ϑεγωδαζεηι---ἴ δεῖ 1} (Εχ. χχχὶϊ α; 
ἘΖΕΚ. χ]. 45). 76γαβα θεῖα 5 ρΡ]δοθα ἐπ ρ μαι 4} αἱ [ῃ6 μεδὰ οὗ (ἢ 5εῃ- 
ἴεποθ; (Πς [πουρηϊθ ψνῃϊοἢ ἴῃ δῆλα βιιρρεβίβ ἀγα ἴδῃ ἀδνεϊορεά ἴῃ ἴδ 
Βυσσσοαϊηρ οΪδιι568. 

εοπγίες [μα ἀγα γομραἢ ἘδίΠοΣ : ὩΔΌ1018 : 8πἃ σΟἸ 7198 816 τουπᾶ 
δροιιῦ ΘΓ. Τα σοορτδρῃϊοδὶ ροβίτοη οὗ [γιϑαίεπη ἴῃ ἴα τηϊάςι οἵ [Ὠς 
Ὡδ ΙΟΏ5, ἀϊἰκηςϊ ἔγοια ἰἤ δηλ 411, νγας Ὀαϊ [Π 6 ἐχίογηῃδὶ 5146 οἵ ἴῆ Ὄχοϊυβὶνο 
ανουτβ θεϑίονεα οἡ Βαῦ ΌὉΥ αοα. ὅς βου] ἃ πᾶνε Ὀεεὴ ἀϊξιϊρυϊοῃοά 
αῦονε ἴῃς ἡδξϊοηβ ἴῃ τἱρῃϊεουη655, Ὀχῖ Βοσ σογγαρίίου νγὰ5 θδοοιηα ἄθερεῦ 
[8δῃ [Ποῖτβ. Οουρ. οὐ ἴδε ἰάεδα οὗ ἴπ6 σδηῖταὶ ροβιτοη οὗ 76γιιβα! θη 
δα (δηδδῃ, οἰ. χχχν!. 12-. “τς πᾶνε] οἵ [6 δατίῃ.᾽ 

6. Ἐεαδὰ: Απῃὰ 58ὴ0 αύδ το 01190ἃ δραΐϊπδῦ ΤΥ ᾿πἀρτηθηῖθ ἴο ἄο 
Ὑ]οἸΚθάχ988 ΣΔΟΣΘ ὕδδη [89 πΠΔ Ὁ 0.8, δπἃ δραϊτιβῦ ΤΥ βίαιπῦο8θ. ““Τυἀρ- 
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{Π4η [6 σου 1165 [ῃδὲ 476 τουπηα δροιΐ ΠΟΥ: ἴοσ ἴεν ἤᾶνα 
ΓΟΠΙΒΘα τὴν Ἰπαρτηδηΐβ, δηΔ ΤΥ σἰαίιϊοβ, [ΠΟΥ μάνα ποῖ 
ψαϊκοά τῇ (Ποῖ. ὙΠογοίοσα ἰἢπ5 ϑδιίῃ τῃ6 1,οτὰ σον ; 
Βεοδιθα γα τυ ]ῈρΡ]| 164 τηοτα ἤδη ἴἢ6 παίϊοηβ μ᾽ “76 
τουηά δρουΐ γοῦ, σμα αν ποῖ ψγαϊκεὰ ἰῇ ΤΩῪ σἰδίιίαϑ, 
ΠΟΙ͂ΟΙ μαναὰ Καρὶ Ὧν ἱπάρτηθηΐῖβ, πεῖ Γ μάνα ἄοηδ δο- 
οοτγαϊηρ ἴο [6 Ἰυάρσιηδηῖς οὗ [ῃ6 πδίίοῃβ [παῖ ὅγε τοιηά 
δῦουξ γοι ; {πογϑίοτα ἢ ι1ι5 βδῖῖῃ τ[η6 Τιογτά αορ; Βεμβοϊά, 
1, ὄνθὴ 1, ὧηὲ δραϊηβί ἴπεθ6, δηᾶ ψ}}}} δχϑουῖϊθ ἱπαρτηξηῖβ 
ἴῃ ἴῆ6 πιᾶβι οὗ ἴπξε6 ἰὴ [ῃ6 5ιρῃϊ οὗ [6 πδίίοῃβ. Απὰ 
1 ν|}} ἀο ἴῃ ἰθε τ ψῃϊΟῆ 1 αν ποῖ ἄοῃο, δηῃά 
ΜΠΟΥΘαηΐΟ 1 Μ{1}1 ποὶ ἀο ΔῺΥ ποσὰ [6 κα, Ὀδοδιβα οὗ 8]} 

τηθη5 ᾽ 15 ογάϊηδηςσαϑ ; δηᾷ “" [Π6Ὺ ᾿ τείευβ ἴο ἴῃ βεορὶβ, ψῆο ᾿σοιροβα 
Τεγυβα θη). 

1-11. Βεοδῦβα 5ὴ6 85 Ξγραββθα [86 παίϊομβ ἴῃ ον], ΔῸΣ οἢδβίϊβα- 
Ιηδηΐβ 5841} θὲ ψιπουζ ΘΧΔΠΊΡ]6 ἴῃ βονουγ. 

Βεεαμδέ γὲ γιέ 1ρ:4 ἘῸΝ. ὀέεαϑό γὲ αγὲ ἐμγδιιέε. Βοῖὴ τοηᾶοι- 
ἵηρϑ ἀϑϑιτηθ δῃ οἰ ποῦν δα ἀηκηόννη νεσῦ, βυρροβεά ἴο Ὀὲ ἀεγνεά ἔγοτι 
[Π6 πουῃ “τυ ταάς,᾽" ““τἀπλ},᾽ ἄς. ΤΕ οχἰβίθπος οὗ βοὴ ἃ νετὺ 15 
πργοθαῦϊθ. Τῇδ βυρρεοβίίοη οἵ Βοεῖί. (Ο]]ονγθα ΌΥ Οογῃ. ὀεχαιδέ γὲ 
γοῤεἰ οἱ (πατατοί ἢ) ἰ5 Ῥεσβαρϑ Ὀοβῖ, 85 ν. 6 ἰ5 ἴῃ τεβυηθά, Τἢδ βθῆβ6 
οἵ ΚΟΨ. σου]ά ΡῈ σοὶ ΌΥ ἃ ΥΣΕῚῪ 5] 1σῃϊ σῃδηρα (Βαπιοί Ὠ), οἵ. χχὶϊ. 5, 1αϑὶ 

᾿ΜΟΤαΒ ; Αἴ. 11]. 9. 
ποίέλεν... αοοογαζηρ 19 ἐδ6 “μαργγε,ι.5] ἴδαΐῖ 15, (ἢ6. ογάϊηαποεβ. δηά 

Ριδοιίςεβ οὗ ἴῃς πϑίίοηβ. Οἰμθῖβ νὰ ὅγυ. πουἹὰ οὐδ ἴῃ6 περ. : 
ὀμέ ἤσαν αἰργ6 ἀεοον ΐρρ᾽ ίο.... ΤῊς ομαγρε οὗ ἴῃς ῥγορμεῖ, μπονγανεσ, 15 
(πη ἴϑσγδθὶ ῃδά δχοθοάθα [ἢ6 παιΐοῃς ἰῃ ψυοκοάηθβϑ ; οἷ. χνὶ. 47, 48; 
]6τ. ἱϊ. το, 11, Πα ἃ παίϊοη ομδηρσεάᾶ {πεῖν ροάβ, ψ ῃοἢ γεῖ τε ὯῸ 
οὐς δ᾽ 

ὶ 8. ἐρ1λε εἰσάξ οὗ τλέ παίΐο»5] ὙΠῸ παι οηβ 5βανν [5γ86}᾽5 ψ] οἰκο ἄη685, 
δηά [ΠΟΥ 541} αἶβϑο 566 ἢδγ Ἰμπαρτηεηίβ, δηὰ [Π6Ὺ 58}4}} ἱόπον ἴπαὶ Γ ἐμονδἢ 
5 (οά δἱοηδ. 

9. “λα τυλίεδ 7 ἦανε ποὲ ἀογ4] ΤῊΪ5 ἴθ. πὸ τῇογα τῃοίοτγίοαὶ [χοδί. 
1 ἰς ροββί]α [αἱ [πε τηΐϊβουθβ οὗ {Π6. 5ῖερε δηᾶὰ δἊχὶϊα εγθ ΠΟ ρυεαΐογ 
ἴδῃ ἴῆοβε δπᾶυγεά ὈΥ οἴου πδίϊοηβ ἰῃ τ(Πο56 ἄδγβ, Ὀκ( [ἢ 5ᾶπὶ6 τ ϊβουὶεβ 
ΤΊΔΥ Ὀς [ε]ῖ τηοτα δουΐοὶγ. [58] ψὰ5 ἃ παίΐίοη ἰογν  ἶγ ραϊτποίίο, δηὰ 
Ραϊγοιίδαι γ)χὰς ἱπϑρίγεά ὈῪ [μς οἷον οὗ τεϊσίοῃ ; 1ἴ γγχᾶϑ δ]5ο ἴοσ ἰδαῖ 
ἔἰπλα ἃ παίΐοῃ ΒΙΡΉΪΥ οὐἱταγεα ; δηὰ τρογθονοὺ 115 σδ] δηλ 65 νογα ἔθ! ἴο 
σοπΒ ἔτοηι [ῃ6 ἢδπὰ οὗ 15 οσ ἀοά. Τἢδ ἐεεϊηρβ οὗ 6 ροΟΑΪΥ [5γδοὶ 8 
αἴϊτεσ ἴΠ6 (411 οὗ [Π6 οἰ σοτγεβροηάεά ἴο ἴΠ6 ργορῃοῖβ ψογάβ ἤδγα Ὀεΐογε 
115 (411: “ΗοἹ 4]1] γε [ῃδὶ ρα55 Ὀγ, Ὀθῃο] ἃ δηὰ 566 1 (ἢθγα Ὀ6 ΔῺΥ 5ΟΙΤΟΥ͂ 
ἯΚα υπῖο ΠΥ δοῖσον ψὨ]οἢ 15 ἄοηα υπηίο πιὸ, Ὑμογον ἴα Γ,ογὰ μδῖῆ 
αἰιοϊεά τὴς ἴπ [Πς6 ἀδγ οὗ ὨἷΞ ἤετοςθ δηρεγ᾽᾽ (1 ,ἀτη. ἰ. 12). “566 Ο σά 
δηὰ Ὀ6Πο]ά, Τὸ ψ ἤουὰ παβὶ που ἄοπε (ἢ ν᾽ (1,4π|. 11. 20). ““ΕοὸΥ [δε 
Ῥυμιβῃχηθηΐ οὗ ἴῃς ἀδιυρίοσ οὗ ΤΥ ΡεΟρΪΘ6 15 στοαῖοσ (ἤδη ἴῃς ρα ἰϑῃμηθηΐ 
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(Π1η6 ΔΡοΙηδιίοη5. ὙπΠεγείοσα [6 ἔλίΠοτβ 541} οδὲ [ῃς 
5005 1η [6 τηϊᾶϑξι οἵ ἴ[ῃ66, δῃηᾷ [Π6 50ῃ5 5}4}] δδί [ἢδὶν [δῇ οτς ; 
ΔΏΔῚΙ Μ1} Ἔχεουῖς Ἰπαρτηθηΐῖβ ἴῃ ἴῆ6ς6, δηᾶ [6 ψΟ0]6 τϑπη- 
Ὡδηΐ οὗ [Π66 Ψ1]1 5οδίζοσ Ἰηΐο 411 [ῃ6 ψιηᾶβ. ὙΝΒοσοίοτγο, ας 
ΓἸῖνε, δαῖτ τ[Π6 Τιοτά ΟΡ; ϑυζεῖγ, Ὀεδοδῖιδα ἴμοι παβῖ ἀ6- 
Π]εα τὴν βαηοίαιδιν ψ 41} ΤΥ ἀδίθϑίαθ!]α τῃϊηρβ, δηᾶ σι ἢ 
811 τἢϊη6 δοπηηδίίοηβ, [πογοίοσα Ψ1]1 1 αἶδοὸ αἰ Ζάσε; 
ὨΘΙΓΠΕΥ 5}4}1 τηῖηθ ΟΥΘ 5ρδᾶῦθ, δι ΠΟΥ Μ|]11 Πᾶνα ΔΩΥ ΡὈΙῪ. 
Α {πϊτὰ 2αγέ οὗ [66 5114}} ἀ1Ὲ στ [η6 ρϑβδί]!θηςα, δθὰ ἢ 
ἰδτηϊὴ 6 584} [6 Ὺ Ὀ6 σοηδυτμηθά ἴῃ {Π6 τηϊᾶβι οὗ [ἢδ6: δηά ἃ 
τηϊτὰ 2.αγέ 5}4}} (411 ὉγΥ ἴῃς ϑνοσζά τουηᾶ δροιῖ ἴῃεα; δηὰ 1 
Ψ01}} Ξοδίίεῦ ἃ [πϊγᾶ 2αγΖ Ἰηἴο 411 ἴῃς. ψιηάβ, δηᾶ 1 νὑ1}} ἄταν 
ουξ ἃ ϑννοτα δἴζογ ἤθη. Τῆυ5 5}4}1 τηϊηθ δηροῦ Ὀ6 δοσοιη- 
Ὀ]5η6α, ἀηῃά 1 ν}}} σᾶι156 ΤΥ ἔΙΤΥ ἴο τοδὶ Ὁροὴ ἴμοπι, δηᾷ 1 
Μ11 Ὀ6 οοτηίζοτίεα : δηᾶ {Π6Ὺ 5}4]1} Κποῦν ἴμᾶὶ 1 (Π6 ΤΙΟΕΡ 
ἤανα ΒΡοΚβῃ 22 ἴἢ ΤΥ Ζεαὶ, ψἤδη 1 ἤάνα δοσοιῃρ ]5η6 4 ΤΥ 

οὗ ϑοάομι, νης ἢ νγὰς ονουί γον ἰῃ ἃ τηοπιθηΐ, δ πὸ πδηάβ γοσα ἰαϊά 
οὐ δεῖ (1,41. ἰν. 6). 

10.0. ἐ.ε μωέλεγς «λα εαξ ἐλε 50᾽.}}] ΝΟΙΓΠΟΥ 5 [Πἷ5, 85. 1ἴ πιίρῃξ Ὀς, 
ἃ. ΒΘΠΟΙΔΙΠΥ ΠΊΕΥΟΪγ ἴο βυρροϑί 5ενοῦα βίσγαϊΐηθϑθ. [},ἃ841ὲ. ἷγ. το, “Τῃε 
Βδηάβ οἵ [Π6 ριεἰπιὶ σγοσηθη πανα κοάάθῃ (πεῖ γ ον ΟΠ] ἄγε, {ΠῈΥ γετα 
{πε ῖγ τηδαὶ ἰῃ (6 ἀαοβιίγυαοίοπ οὗ ἴῃ6 ἀδιρῃίευ οὗ ΤΥ ῥβορ]β." 866 
[6 βἴοσυ 2 Κίηρβ νὶ. 24-20; οἷ, 1,εν. χχνὶ. 209; ᾿ουζ. ΧΧΥΠ. 53; [6Γ. 
χῖχ, 9; 1,83π|. 1Ϊ. 20. 
τὸ ἰρηἠεαῖ γῇ» ταγοίμα7)}] ΤΒδ σομηπηθηίασυ οὐ [15 15 Ξυρρ!οὰ ὉΥ͂ 

οἰ. νἱ]].. 
τοἱὐ 7 αἴδο αἰἐρείρδά [66] ὙΤΒ6 ψοσγὰ 15 50 τεπάογεά οἢ. χνΐ. 27, 

ψ πεῖ, Βούγενου, δὴ οὔ͵]οςῖ [ΟΠ] (μΠ6 νεῦρ. Τῆς Ὀδίδῃςα οὗ οἰαιιβε5 
Ὠεγας 1 αἷ5ο νψ]}}--- ἂα στιϊὴθ ογὐα 5841} ποῖ βραγθ: { αἷϑο νν"]] ποῖ Ὀἱ(, 
ἌΡΡΘδΙ5 ἴο ὅμεὸνν (δαὶ {πὲ ψοτὰ δχργοββαεβ οὐδ ἰάεα δοησ τ (Πα 
ψοτάς “τηΐης ογα 5}4]}] ηοΐ βραγθ." Τηΐϊβ σἂ ὨΑγΪΥ Ὅς δχργοϑβεά 
οἴπογνβε ἤδη: 1 αἷδο ψ}}}} νι άγανν τηΐϊμα αγα δα ἰΐ 5841} ῃοὶ βρασε; 
1 αἶϑο Ψ1}} ᾶνεὲ πὸ οἰἵγ. Εον [πὸ ρῆγαβα ““νπάτανν ἴμ6 ογε᾽ οἵ, 
]οὉ χχχνυϊ. 7. [Ι͂Ὼἢ οἷ. χχίν. 14 ἃ βιὰ ψοσὰ οσοατγβ, Ὀαϊ ἴμοτα ἢ 
ἴδε περαϊϊνθ. Τατγρ. Ψα]ρ. τεπάθσ “μεν ἄον," Ὀυΐ (ἢΐ5. Κὶπὰ οὗ 
τεδάϊηρ (ὦ ἔοσ γὴ 15 ἴοο ἔξ ταῖπίαν ἴο Ὀε οὗ ΔΩΥ͂ ναϊ!6. Ῥεγθπαρβ (86 
τεδαϊηρ τηὶριῖ θα: 1 αἷ5ο δ αγσαΐγι5 ἐδέέ ἀμ τηῖηθ εὙα 58.411 ῃοΐ βρᾶζγε, 
(ἔοττη οἵ “"δραϊηβί [66 85 χχὶ. 8, οἷ. ῃεσεὲ ζ. 8). Οἱ. οἷ. υἱῖϊϊ. 18. 

12. Ἐχρ᾽δηδίϊοῃ οὗ (6 βυταρο] ὑφ. 1--4. 
18. »}}) Με») 1Ι΄ο γε το» ἐλ47} ἘἈΔίΠοΥ: Ὑ1Π1 αὐοὺ (ἀϑϑιαρα, οΥὨἉ, 

ΔΡΡΕΔ56) Ὁ ἔΣΥ. ΖεςΠ. νἱ. 8, ““Ὧανε αυἱοίςα ΤΥ 5ρ᾽τὶξ ἴῃ [86 Νου 
οουπίτυ." ΤὨΘ ρΡἤγαβα ἀραίῃ, οἢ. χνΐ. 42, χχὶ. 17, Χχὶν. 13. 

7 τοῦδ ὅς εορε ον ξα] ἰ.6. ἀρρεαβεὰ ὈΥ ἴπ6 νερϑδῃςα ἴακθῃ οἱ ἴπ6 
ΡΘΟΡΙ ς᾽ 5ἰηβ, οὗ, 15. ἱ, 24 (16 ννοτὰ 15 ἔοσ Εἰ ΓΠποδπλ]). 

ἐρεῖν κα 1] Τῆς ψοτγά, υϑυα!ν τεηἀεγοὰ “7 ]ου5Υ,᾽ Ἔχρύαϑβοα ἴδε 

το 



40 ἘΖΕΚΙΕΙ, Ν. [νν. 14--1}7. 

14 ΓὌΣΥ 1ῃ ἴπε. Μοίδονεσ 1 Μ1]1 τᾶκα [ἤθε μψαβίθ, δῃηά ἃ 
ΤΟΡΙΟΔΟΙ διηοηρ ἴῃς ἡδίοηβ {πὶ “7γ6 τουηά δρουΐ ἴπε6, ἴῃ 

15 ἴῃ 6 5101 οὗ 4}1 [δὶ ρᾶ55 ὉγΥ. 80 11 514]} Ὀ6 ἃ στθρτοδοὴ δηά 
ἃ ἰατηΐ, δὴ ᾿ηϑἰχυςοὴ δηα 8ῃ δειοηϑῃτηθηΐ ὑπο [ῃ6 ὩΔΙΊΟΙΒ 
[Παἱ αγέ τουπα δρουΐ ἴΠε66, θη 1 5}4}} Ἄεχϑσυῖα ἠπαρτηθηῖβ 
ἴῃ [Πε6 ἴῃ Δηροτ δηά ἴῃ ΤΥ δηά ἰῃ ἔυτίουβ τερυκεθ. 1 [ἢς 

τό [ΟῈᾺΡ ἢᾶνο Βρόοκϑη ἡ ΏΘΩ 1 514}1} βεημα ὕροὴ [ἤδη [Π6 
6.1] διτοῦβ οὗ ἔδη6, ψὨΟὮ 5}Π4}} θ6 ἔου 2.417 ἀδβιτιοῦοῃ, 
σρπα ὨΪΟὮ 1 Μ}111 βεπα ἴο ἀδβίτου γοι: δηᾶ 1 τοῦ Ἰῃστεᾶβα 

17 ἴη6 ἔληϊη6 ὉΡΟ᾿ γοιι, δΔηα Μ01}} Ὀσεὰκ γουτγ βἰδῆ οἵ Ὀτεδά : 50 
Μ0111 5εηα ὕροῦ γοῦ ἰδηηηθ Δηα εν]] Ὀεδϑίβ, δηα ἴῃ ον 514] 
Ὀεγοᾶνα ἴῃ66; δηά ρεβί!θηςς δηᾶ Ὀ]οοα 5}8}1} ρ855 [σοιρῃ 
[66 ; Δη4 1 Μ1} ὑπηρ [η6 5βνγοσγά ὕροὴ ἴΠ66. 1 [ἢ6 Τ10Εὃ"Ρ 
Ὦδνθ βροόκβεη ζζᾷ : 

λεδαξ οὗ ΔῺΥ Ῥαϑβίοῃ, ἤδσα σζεβθηςθηΐ, Οἢ. χνὶ. 28, 42, ΧΧΙΪΙ. 25, ΧΧΧΥῚ. 
5, 6, χχχνυἹϊ. 19. (Ο. οΚ. ἰϊ. 5, νἱ. 10, χχὶν. 22. 

14, γεῤγοαςὰ ἀρεορρ ἐδς »αζίο»5} Τίδτὰ. ἴὶ. 15, τό, ““Α1] ἴῃαὶ μᾶ55 
ΟΥ̓͂ οἷα ἐπεὶ δηᾶβ δἱ ἴβες, (ΠΟΥ ἢἷ55 δῃὰ ψαρ {πεῖς μοδὰ δἱ (6 
ἀδυρπμίεσ οὗ [76Θγαβαίθμι, βαγίηρ, 15 (ἷ5 ἴ[ἢ6 ΟἿ τθδὶ [Π6Ὺ ο4116ἀ [88 
ρεγβοιίοη οὗ Ρεδυῖγ ν᾽ 

1δ. .9 ἐΐ «ἀαδ δ] 8 5141} Β)0 ὯΘ, 1.6. Τεππιβαΐθη. Τῇα δποίθηϊ 
νΟΣβΟἢ5, μούγανοσ, ρῖνα : αρα ἐἄοις σλαίξ δέ. 

ας ἐμοίγμο 071} 1.6. ἃ. Ἰεββοὴ οὗ ναγηΐηρ,, οἷ, ΟἿ. χχὶϊ!. 48, “αὶ 41] 
ΟΙΏΘΠ ΣΏΔΥ Ὀ6 ἰδιρῶς (Κα τνασῃϊηρ) Ὠοΐ ἴο ἀο δἴδογ γοὺσ Ἰενγάῃεββ.᾽ἢ 
Γ, Πευῖ, χχὶχ. 23 σεζ. 

16. ασγγοιυς οὐ ,α»εἰ 9] (ΟἿ. Τδευῖϊ. χχχὶϊ. 23, 24. 
σλαϊ ἐξ )ογ [εἰν αδείγεεζ 1071} ἃ5 ἘΨ., ὑμδῦ Δ1Θ ΖῸΣ ἀσεβείας ο. 
7 ν1}} ἡπορ ας] 11τ, αὐϊά, ἴ.6. βεηα ἰδηιπα ἀροὴ δηχπα ὑροῇ γοῦ. 

Οὐ ““ΞἰΔῇ οὗ ὑχοδα᾽ οὗ οἢ. ἵν. 14. 
11. εὐ] δεας.5] ΤὨς ἰἢγεε στεαῖ ρῥίασιιεβ οἴζθη βρεοϊδεά ἃγζε, ξαπγΐπα, 

ΡεβΈ]εηςς δηὰ σνογά (οἢ, χὶν. 13, 17, 10), ἴο ψῃϊοι ἃ ἰουγίῃ 15. 5ου)6- 
[)65 δαἀἀοά, ον] Ῥεδβίβ (οἷ. χὶν. 15) 21, ΧΧχ δ. 27, ΧΧΧΙΝ. 25; [δν. 
χχγὶ. 22; δα. χχχὶὶ. 24). 

Ιῃ [86 ἀὔονε νψεῖβθβ ἴθ ουμλυ δῖῖνο οχργαϑβϑίουβ ἅγα οἴϊεῃ ΔΗ Π Πρ 
ἰη ΤΧΧ, 6.Ρ. ἡ. ττ ἴῃ6 ψοσχάβ ““δῃὰ ν τ 411 (Πΐῃςε δομι παι! οἢ5. 
Ὀιβοτγθηοεβ οὗ [ἢϊ5 Κὶπά ἀο ποί δῇδξοϊ [6 βεῆβθ, δηὰ ἰΐ 158 ΠΏ ΘΟΘΘΞΑΓΥ͂ 
ἴο ποῖος ἴμοτὰ 1η ἀεί}. 

ΓΗ. ΨΝ]Ὶ. ῬΕΚΟΡΗΕΟΥ ΑΟΘΑΙΝΘΥῚ ΤῊΞ ΜΟΥΝΤΑΙΝΘ ΟΕ" ΙΘΚΑΕῚ, ΤΗΕ 
ΒΕΑῚΤΘ ΟΕ ΗΒΞΕῈ ΙΌΟΙΓΑΤΚΥ. 

ΓΒ. ἱν. ν. ψεσγα ἀϊγεοίεα οὨΘΗ͂Υ ἀραϊηβσὶ Γεππι5δ]θηι, Ὀδσαῖιβα 56 δά 
τε ]]εα δραϊησί [Πα βἰδίυϊεβ οὗ ἴῃ ἰ,οσγὰ (ςἢ. ν. 6) δῃὰ ὕεοᾶιβε 586 
δδὰ ρΡο]]υϊεὰ ᾿ὶβ βαποίυδευ τὶ ΒΟΥ δου ἡ Οἢ5 (οὮ, ν. 11). Ὑδεῖο- 
ἴοτες ἴῃς ἄγοννβ οἵ [εἐπόονδβ Ἰπάρτηδηῖθ 5841} σοῖὴα ὉΡΟὴ ἢογ, ἰδίῃ, 
Ῥεβιϊθηος δὰ δγοσά. ΕῸσ [6 58πὶι6 σεαβοι [ἷ5 ἡπαρσηλθηῖβ τηιβὶ οΥοσ- 

Υ, 
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Απᾶ (6 ψοτὰ οὗ ες 10 ᾺΡ σάπια υηΐο πη6, βαγίηρ, ὅοῃ οθ΄. 
ἸηΔη, 56εἰ [ὔγΥ ἔδος ἰονασγάβ [6 τηουηΐϊδίηβ οὐ 5γδϑὶ, δηὰ 5 
ῬΙΌΡΏΕΘΥ δραϊηβί ἴθι, πα βαν, Υα πηοιιηίδίη5 οἱ [5Γ86], 3 
ἤρα [η6 ψοτὰ οἵ [ῃ6 Ιοτὰ ΟΡ; Τῆυ5 581 ἴη6 Τοτὰ ον 
ἴο [ῃ6 τηουπηίδιη5, δηά ἴἰο [Π6 ἢ1115, ἴἰο [Π6 τῖνοῖβ, δηά ἴο [ἢ6 
ν]Πογ5; ΒεΠοΪά, 1, ἐυῶι 1, τοῦ Ὀτιηρ ἃ 5ϑνοσα ἀροη γοῖι, Δη6 
Ι ν1}} ἀδϑίσου γοῦγ Ιρ ΡΪοθθ. Αμπά γουγ δἰΐαῖβ 54}} Ὀ6 4 

ἴδε ἴῃς Ἰαπά, δβρϑοΐδ!ν [Π6 τπιουηπίδϊη5, οα ψ ῃϊοἢ ἰἢς Εἰρἢ ΡΪασας ΨΕσα 
εἰϊυδίεα, τ Βοτα ἴῃς 1Δο]αίτ!ε5 δηᾶ [α]ϑε ᾿ψουβδὶρ ψεγα ῥσγαοιϊβεα, 

(1) υν. 1--. ΤΕ ΒΙρΡἢ ρΐδοεβ, αἰΐατϑ δπὰ βιη-ἰπηᾶρῈ5 504} Ὀ6 υἱοῦ ν 
ἀεκιτογεά; [π6 σᾶγοδϑαβ οὗ [ἢ6 ὙΟσβῃρΡΡΟῚ5 541} (411 θείοσε (6 ἰά0]5, 
δηὰ {μεῖσ Ὀομας Ὀ6 Ξοαϊζεγεα ἀρουῦΐ [Πεπι. 

(2) ν. 8---ἰο. Α τϑιηδηΐ 5841} δϑοᾶρα δηὰ 5}}8}} σοι θη γ 186 
1 οτὰ δπιοησ ἴῃ6 παίϊοῃς ΜΆΘΟΙ [ΠΟΥ ἀγὰ βοαδίζαγεά, δηὰ 5}4]] Ἰοδίῃς 
{Ππεϊηβεῖνος ἴοσ 41} [86 εν1]8 νοῦ ΠΕΥ ἤᾶνε ἄοπα; δπὰ ἴῃ ΕῪ 5}8]] 
Κηον ἴδ ἢα γὙῆο 5ραϊκε ἴο ἴβεη ψὰ5 [ἐπόνδῃ," ΟΟα 8] Οηα. 

(3) νυν. χ1τ-τ-ζ4. Εδμενὶ οὗ [86 [γεαΐ οὗ ἀεβίπιοσοῃ Ἱ ἢ ὄν 
ἐχργεββίοῃ οὗ βοοῦη δηά Παίϊγεδ οὐ ἴδ ῥσορῃδιδβ ρατὶ ἴοσ [Π6 ρεορ]ε᾽β 
ἀοιηρβΒ. ὙΠΘΥ 5}|4]1] ποῦ ἤθη [Ποῖγ δαὶ 1411 ἀοννῃ δηὰ 116 ἀγουπά 
{Π6ῚΓ δ]ίασβ [μαὲ }εμόοναῖ ἢὰ5 ἄοῃα [{. 

2. «502 Οὗ Ῥια}] 8566 οῃ (ἢ. ἱΪ. 1. 
»ιομίαϊης 97 ]γαέῆ ἴ.6. ἴῃς τηουηϊδίη-Δπα οὗἉ 15γδεὶ, θὰξ ψ (ἢ 5ρθςῖαὶ 

τοίεσθῃςα ἴο ἴῃς τηουηίδίηβ 85 ἴῃ 6 βθαΐβ οὗ ἰἀοἰαΐγοιιβ Ἱψουβῃ!ρ. 
8. 20 ἐδέ γίνε] ἰῃ6 ΣΑΥΙΠΘΒ; ἴμ6 ροῦροβ ῃοτα ἴΠ6 6 ΕΊΘ 5 γθατηβ 

δὰ [ΠΟΚ ἴσεθϑ, δηὰ ῃεσα ἰἀοϊαίγουβ ἡνουβῆρ Ῥ)1ὲβ. Ὀγδοίἰβεὰ (οἷ. χχχν. 
8, ΧΧΧΥΊ. 4, 6), οἴ. 15. [ν]]. 5, “ἴῃδί 5'αῪ [Ὡς Ἄομ!]άγοη ἰπ τς νδ] ον 
(α ἀϊβεοτεηῖ ψοσὰ) ὑπᾶσδγ ἴῃς οἱοῖξβ οὗ (πε τοοῖκβ; διμβοηρ ἴμ6 βιποοίἢ 
δίοῃεβ οὗ ἴῃ ν᾽ ]ΕΥ 15 (ὮΥ ρογίΐοῃ ; {Π6Υ, [ΠΟΥ ἀγὰὲ ἰὩγ ἰοῖ; Ἄνθη ἴο 
ἜΑ Ὠαβῖ ̓ ἀὰ Ρουτεοά 4 ἀπηϊ οβεγίηρ, μου Παϑρὶ οἤεγεαὰ δὴ οὐ] δι οα᾽ἢ 

6Σ. 11. 23). 
72 οι.7 ἀζρά 2 πε2] Τῆς ψγογὰ ῬΥΟΡΟΙΥ͂ τηδδηβ ἃ πεῖρῃϊ οὐ ΒΪ]] (οἷ. 

ΧΧΧΝῚ. 2), (Π6ἢ ἃ βαῃοίπαυυ ϑἰἰυδίεὰ οα βιιοἢ ἃ πεῖρῃς (τ ὅδ. ἰχ. 13), 
δΔηᾶ ΠΏΔΙΥ͂ ΔΩ Ξαποίθδευ (15. χνὶ. 12, δῃὰ 50 ἴῃ Μοαδθιϑἢ, Μοδ- 
βίοῃθ, 1. 3), Ῥδγι συ ]ΑΥΪῪ ἴῃ Ι5γαθὶ [6 στυγα] βαποίμασιεβ. ὙΏ656 58η0- 
ἰυᾶτίο5 παᾶ ῥιοῦδοΥ Ὀδεη τὶν ΟΑμπδδη 5} (Ὠευῖ. χὶϊ. 2; [,δν. 
Χχν]. 30), Ὀυϊ Παὰ Ὀδεη δἀορίεα ὈΥ Ιβγδθὶ δηά ἀδνοίςα ἴο (Π6 5ουνίος 
οὗ 7ε μονὴ (οἢ. χχ. 28). Αἰοὴρ νι [ἢς βαποίυατιος5 {Πποιηβοῖνεθ πῸ 
ἀουθὲ τὰς οὗὨ (ἢ παῖϊνα τε] ρίουβ ργϑοιίος νὰ αἷθο δάοριεὰ. Αἰἴδσ 
ἃ Ἰοηρ 5βίπιρρ]ε (ῃἢ656 τιγαὶ Ὠρὴ Ρ]δο85 σεῦ δο ἰϑμθα ὉΥ [οϑβίδῃ, δηὰ 
ῬΌΡΙΠΙς βεσνίοα οὗ Τθῃονδὴ Τσοπβηεὰ ἴἰο (π6 ἴερὶς δἱ [65 ί θα, 
βου ρῇ ἴμῈῪ ρυον ἃρ ἀραΐϊη υηάογ Μαπαββοεῆ. Ἐνεῃ (ἢ6 ψουβῃρ 
οὗ 7εῃονδῃ δἱ βοὴ βαποίυδγίιθα σου Ὀ6 νΘΥῪ οοτταρῖ, δπᾶ ἴῃ [ἴῃς 
Ιαϑὶ γεδῖβ οὗ [ῃς Κἰπράοηι ἰῃ6 ννουβῆὶρ οὗ οἴποσ ἀοἰτἶε5 ψὰβ ἢὸ ἀουδὲ 
4150 ῥιδοιἰϑξεά. ΤὨϊβ ρσορμδῖ σοῃάειηῃβ 411 νγουβῃρ δ (ἢ6 Ὠὶρἢ ρδοας 
85. “Δροιηϊηδίίοηβ.᾽" ΤῊ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ ἴο θεὲ ψ ἢ Ὠἷπὶ ἃ υεβέοῃ 
οὗ τῆσσε ἰοσα τ ΟΥ ΠΌΠΟΙ οὗ βαποίσαγιοβ ; ἢ6 οοπϑβίοτβ {Π6 ΒὶρὮ Ὁ] 4ς 68 
ἴο 6 Οδηδδη 5ῃ δηὰ [ἢ βεινίςα δἵ ἴΠετὰ πὸ Ψψουβὲρ οὗ ̓ ἐπονδῆ. 
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ἀεβοϊδίθ, δη ἃ γΟΣ ᾿πηᾶρῈ8 5}.4}} θ6 Ὀσγόκθη : δηᾶ 1 11} οδϑὶ 
5 ἀονῃ γΟῸΓ 5]4 1 γίϑι Ὀαΐοσγα γοῦγ [4015.. Απά 1 ν1}} Ιὰγ [Π6 
ἀεδα οαΐοδβθϑ οὗ [ῃ6 σῃῃάγθη οὗ [5186] Ὀδίοσγα {ΠΕ} 140]5 ; 

6 ΠΑ Ι Μ}|] βοδίζοῦ γοὺσ Ὀοη65 τουηᾶ δθοιϊ γοιγ αἰΐατθ. [Ιὴ 

ὋΣ 

811} γουῦ ἀνθ] ηρ ρ]ασε5 [ἢ6 οἰ[165 584}} ὈδῈ αἱ νναβίβ, δηά 
τὴ6 ὨΙρὴ Ρ]ασαβ 5|.4}1 Ὀ6 ἀδββοϊαῖε; [ῃδὶ γουγ 4]ἴ8γ5 τυ Ὁ 
Ἰαϊὰ ναβίβ δηὰ τηδάς ἀβϑοϊαΐε, δηὰ γοιιγ 140]5 πᾶ Ὀ6 Ὀτοκθη 
Δα οθᾶβθ, δῃηὰ ὙΟΌΓ ἱπηᾶρα8 ἸΔΥ Ὀ6 ουΐ ἀονῃ, δηὰ γουὺγ 
ΜΟΙΚΒ ΤΔΥ Ὀδ Δ΄] Ἰσῃ6α, Απάᾶ [Ἃς 5]41η 5}4]] [3] ἴῃ ἴῃ6 
τ1451 οὗ γον, ἀηα γε 514}} Κπονν (δὶ 1 αγε ἴμ6 ΓΟΚΡΌ. 

4, γο5, ἱνιαρ}] ΑΔ5 τρᾶῦρ., βυη-τᾶρος, ἰ.6. βυτθοὶς οἱ (Π6 5υῃ- 
σοά, ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἴῃ {π6 βῆαρε οὗ ἃ ρῥγσγαιηϊά οὔ οὔε]ῖϑδ. ΤΠοΥ κἰοοᾶ 
ὑυδδίάς {πὸ αἰΐατβ. 80 δραΐῃ ν. 6. 

7)7ομ7' ἑαοί] Ὑὴθ ἰδγπὶ ἀϑοὰ ἴθ δῇ ορρτοῦτίουβ οσ σοηϊεμπιρίπουβ 
ἐρεῖ, ΔΡΡΙἰεὰ ἴο ἰάοἷ5, (Πουρῇ 115 Ῥγεοῖβα τηεδηΐϊηρ ἰ5 ἀουδι]. Μορὶ 
ΡῬΓΟΡΔΌΪΥ 1ἰ τπηθδη5 ὀοοζ-σοάβ; ᾿πουρἢ οἴποῖς σοπηθοῖ ἴἴ ἢ ἴῃ6 ψνοτὰ 
αἀυηρ (οἰ. ἵν. 12) δηᾶά τεπάδγ ἀυηρ-ροαβ, ἢ ἢ 15 ᾽Ἰε55 ρσοῦαθ]6. Τῇ 
[εγπ Οσουγβα ἰῃ ΕΖ. ὩΘΑΥΪΝ 40 [ἰπ|ὲ5, Οἰπογνγῖδε [ον. χχνὶ. 30; δαί. 
χχίχ. 17; [61.]. 2; τ Κίηρϑ χν. 12, χχί. τό; 2 Κίηρβ χνυὶϊ. 12, χχὶ. 11, 
21, ΧΧΙΪ, 24. ΤΏσεθα ἰάοϊς ψ γα Ῥτο ΔΌΪΥ οὗ ΠΘῃοναῇ ἰοῦ ἴῃ6 τηοβῖ 
ΑΙ. 5 

: δ. Τα βαῖὴς Πδά δἰγεδαυν ὕδθεη [Πγεαϊεπεα ὈΥ [6γ. νἱ1]. 1, 2. 
6. γο247 τυογζς}] τῆς ννοῦκβ οὗ γοῦυγ δηάβ, [ῃ6 14οἷ5. ΑἹ] (Π6 οσυπλὰ- 

Ἰαῖῖνα ρἤγαβεβ ἰῃ (86 νεῖβα δῖ νναπίϊῃρ ἴῃ ΓΤ ΧΧ. νἱζΖ. ““δπὰ τηδᾶβς 
ἀεβοϊαϊς," ““δηᾶ Ἵθδβξα," ““δπὰ γοιγ ννουκβ τῇδῪ Ὅς ΔΡο] ]5ηεα.᾽ Τῆς 
ἰογπὶ “400 15η6 4 ἰ5 11{. ““Ὀ]οιιεἀἃ ουἱ." ὙὍὙΠ6 τεηάογίηρ ““πιδάδ ἄδ5ο- 
Ιαϊες᾽ 15 ῬγοῦΔ ὈΪΥ τίρῃι, [πουρῆ 45 5ρε}]οἀ [ἢ νοτά πιὶρῃϊ πιθδῃ “ ϑυβετ᾽; 
οΥἩ “6 ραυπίςῃεα,᾽ ΒΨ. πιᾶγρ.., ““Ὅεαγ {πεῖν ρα]. ΤΟ ἀρρατγαῖιι5 οὗ 
ΜΟΥΒΩΙΡ ἴῃ ἴ[μ6 Ρῥγορἢεῖ᾽5 (ἴα σοιαρτεμεηάδα (1) (ἢ6 Ὠἰρῖι ρίασς, (ἢ 6 
σομογαὶ πᾶῖὴς ἰοῦ ἴΠ6 βαποίυδυυ, ΠΙΟἢ ταῖὶρῃῖ δ6 ἃ Ὀυϊάϊηρ οἵ νατῖουβ 
ἄεορτοαβ οὗ 5 ΠΡ Οἱ Υ οὐ ΞρΙεηάουγ, οὐ ρειθᾶρβ ἃ τχθτα ἴεηῖ; (2) 6 
Αἰίατ, δὴ δββϑθηῖδὶ οὗ σουτβα οὗ δνεῖυ πρὴ ρῥἷαοα; (3) ἰῃς οὐδ 15 ]ς οΥ 
51 -Ὀ11}1ὰτ, ἀπά (4) ἴῃς ἰάοὶ, ψὰ νὨϊο ἢ ΡΥ ΔΌΪΥ πιοβρί οὗ ἴμε τυγαὶ 
ΠΙΡῊ ρίασεβ εσα ὑτον! ἀβά, ἃ5 15. ἰϊ. 8 ϑαγϑ, Ὑ ποεῖν Ἰδηα α]5ο ἰ5 Π1}}] οὗ 
14ο]5; {Π6ῈΥ σουϑὶρ (6 νοῦ οὗ {Πεὶσ ον παπᾶς. Οἱ. [6{- 1. 27, 28, 
ψγο σοπιρ απ ἴῃαΐ τμεὶγ σοάς (νϊοἢ πα ἀεβο 65 85. “"βίοο]Ἱβ᾽, δηά 
“ἐβίοῃ 65) ὝΕΙΘ 8ἃ5 ΠΙΠΊΘΓΟΙΙ5 ἃ5 πεῖν οἰ[ε5. Νὰ (ἢΪ5. τα] ρίουβ ἴἢ- 
ὙΘΠΙΟΥΥ͂ ΤἸΏΔΥ Ὀ6 σοτῃραγεά ἴπαϊ σίνοη ΌΥ Ηοβαᾶ ἰ1]. 56. ΕΖΕΚΙ6] ἀοαβ 
ποῖ τηδηϊΐοη ἴῃ6 Αβῆεγα, ὀχοερί ἴῇ ἴῃ6 ἔογτῃ οὗ ἴῃς ““δνεύρτθε τες ᾽ἢ 
ΟἿ. νἱ. 1.3). 
' 7 Ἵ λε ΖΟΚΟΩῚ] Τδα ἴογῃ Τεπονδῇ 15 υβεα ἴῃ ἴῃ 6 Ἰαΐεῦ ρτορῇεῖβ 
ἴο τϑϑῃ [με ἔτι πὰ ΟἹ αοἀ. Ϊ1ῃ [ἢΠ15 ργορῃεῖ (ἢ6 ρύυτροβα δπᾶ [68 
εἤεοϊς οὗ 411 [ῃ6 Ἰπάρτησπῖβ οὐ Ιβγδεὶ ἰ5 [παΐ [ΠΟῪ πΊΔῪ Κπονν ἴμαὶ Πα 
γνο ἱπῆϊοι5 ἴθ τὶ ἰ5 Τεμονδῆ---ἀοα δἰοθπθ. Τῆα βατης ἰ5 ἴμπε6 ρυγροξα 
δηὰ εἴἴεςϊ οὗ ἢἰβ8 ἡυάρτηεηῖβ οἡ ἴπ6 Ὠεαίῃοη--- λέ ἰθατῃ αἰ5ὸ ἴῃς βδτὴδ 
τα. Βαὶ ἔτίμοσ, [μ6 τοαἀειηριίοη οὗ 5γαεὶ τάνϑαὶβ (15 {τὰ ἰο [δ 6 
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Υεῖ ΨΠΠ1 Ιοανα ἃ τευληδηΐ, [μδὶ γα ΤΏΔΥ ἢδνα 950716 [Ὠδΐ 8 
5}}4}} Ἔβοδρα [ἢ 5υοσζὰ διηοηρ ἴἢ6 Ὡδίοηβ, ΜΏΘΏ γ6 5}4]} Ὀ6 
βοδίςογοα (τουρῇ [ἢ6 σουηί65.. Απα [ΠΕΥ τὶ Ἔβοᾶρα οἷο 
γοι 5.411 γϑιηθιηθεῦ τὴ6 διηοηρ ἴἢ6 πδίοηβ ΜΏΠΘΓ (ΠΟΥ 
5411 Ὀ6 οδἰτοἃ οαρίϊνοθ, θθοδιβα 1 δὴ ὕσγόκδη σι {ΠΕῚΓ 
ψΒοΠ5ἢ ἢδατγὶ, νη ἢ μδἢ ἀδρατγίθα ἔγοτῃ τηθ, δηά νι τΠ6]γ 
6γ65, ΏΙΟἢ ρὸ ἃ ψῃοτηρ δίζεν [Παὶγ 14ο]5 : δηὰ [ΠΘῪ 58}4]]} 
Ιοίῃα {Πδηηβοῖνοβ ἔου [6 6ν1]5. ψῃῖοι ΤῈ ἤᾶνα σοτητηϊεα 1η 
411 {πΠοῖγ δοοχηϊηδίίοηβ. Απα (ΠΟΥ 5Π4}} Κηον 41 ὧγὲ [Π τὸ 
ΤΟΒΌ, αμά ἐζαξ 1 ᾶνο ηοΐ 58ϊἀ 1 νδίηῃ ἰμδΐ 7 νψου]ά ἀο 1ἢ]5 
61} υηΐο ἴΠθτὰ. 
Τῆι βαῖἢ τμ6 1,οστὰ ον ; ὅθ ἢ τὨϊη6 Ὠδηά, δηά ιι 

μεαίῃθη Πγ. ΔΉ Θη ἴῃς 14ο]5 γαῖα οσαΐ ἄονπ ἴο {πε στουηά ἀπά {Π6 
Ῥομδ5 οὗ {ΠΕῚΓ Ὑνουπῃίρραῖβ ἰἴαν βοαϊίεγεά ἀτουηᾶ (με, (ἢ {αἰ } οὗ 
βεινίησ (πεῖ οουὰ ποῖ Ὀὰὲ Ὀ6 ρετοεϊνοά ; [6γ. 11. 28, ““σῆσγε ἀγα (ΠΥ 
σοὰς (παὶ ἴοι παβϑὶ πιδάθὺ ἰοΐ {Πδπὶ ἀτγῖβα ἰἢ ΓΠῸῪ σα βανα {πε6 ἴῃ ἴΠ6 
(1:6 οὗ ΤΥ {τοῦ ]6.᾽ (ἔ, Ηος. ἰἱ. 7; 15. ἱνϊ. 12,12. 

8---10. Α ΚΕΜΝΑΝΤΥ 5Η4Α11, ΒΒ ΡΕΕΞΕΕΚΝΕΌ, ΑΝῸ 5ΗΑΙ, ΒΕΜΕΜΒΕᾺΚ 

ΤΗΕ [ΚΕ ΑΜΟΝΕΟ ΤῊΗΒ ΝΑΤΙΟΝΘ ΜΗΙΤΗΕΕ ΤΗΕΥ ΑΚΕ ΒΟΑΤΤΕΚΕΡ. 

8. 2ἀαέ γε »ια» λαυε)] ἘῸΝ. ἐη ἐλαξ γε τὐαίέ ἔαῦυό το» ἰ5α Ὀειίοτ. 
Τς οἤρίηδὶ τεαᾶς ΘΙ ἀν κε ναγαΐγ, ἀπὰ ἴῃ ΤΧΧ. τῆς νοτάς : ““γεῖ 
111 δὰνα ἃ τειηηδηῖ ᾿ γα νψαπιίησ. Κ΄. 9 5εετιβ ἴῃς ἀροάοκῖς οὗ σ. 8, 
αηπα τυλερς γὲ “λα λανε ἑλένε ἐλαΐ ἐξεαζε {6 τιυογά...ο λεγε σαί {λὲν 
ἐλαέ ἐξεαΞέ ο7, γοιέ γερρεϑηεδέ᾽. 

9. ὁσία 7 αὔὸ' ὄγοξο!}] Ἐ.Ψ. ἧἄοτο ἐδαξ 7 λατῦς ὄφορε ὀγοξοςς σὶϊῃ 
{πεῖν συ πουϑῃ πεατῖ. ϑυςοἢ ἃ βθῆϑα 85 “" Ὀδδθὴ Ὀτγοίκεη νυ ἢ ᾽ 15 δἰ οροῖποσ 
ἱπῃρ 55:06 ; δῃὰ ἴπ6 τη 416 β6ῆβ6 “"Ὀγεαῖκ ἴου τηγβο ἢ 15 δαυλὶ! ἴο Ὁκ 
τοὐεοϊεά. ΤΠ παΐυΓα] 56η56 15 : [Π6Ὺ 5Π4]] γαπλθαεγ ([ἰηἸς οἱ) πγ6...τυλό᾽ε 
7 λανε ὀγοξεῃ. ΤΉ 1Δο]αίτουϑ Ὠδατὶ 5Π.4}} Ὀ6 Ὀσόκθὴ ψ τῇ {Ποὶγ οδ]ἃ- 
ταἑτῖε5, δηα ἤδη 5141} (Π6Υ τεΐπση ὑηΐϊο (μ6 1,οτὰ ; Ηοβ. ἰϊ. 7, “1 ν]} 
τεῖσγῃ ἀπίο ΤΥ ἤγϑί πυβυαηά, ἴοτ ἰ(μθη νγὰβ ἰἰ Ὀειίογ ψ ἢ τὴθ ἤδη πον.᾽ἢ 
ΤὮα ῥγοϑεηΐ τεδάϊηρ ἢδ5 ῬγΟ ΔΌΪΥ ἀυίβθῃ ἔσοπι ἴμ 6 βἰπιϊασ ννοσὰ “" σατο 
σλρῖϊνε " Ὀεΐηρ ἴῃ (πε σοργ δι᾽ 5 πηϊπά. 

αμα τοῖῇὰ ἐλεῖγ ἐγ] Ἐξαᾶ: ψΏΘΗ 1 πᾶ)]9 ὈΣΌΪΘΩ ὑπ0 }} ὙΒΟΣΊΒῺ 
᾿θασῦ.. δηὰ ΓΠΘΙΣ Θγ098. ὙΠ Παιβῆη655 οἵ ἰΠ6 Ζειρτηα, “ δπὰ (Ποὶσ ἐγ65,᾽} 
15 το ἰενεὰ ὈΥ ἴῃ αἰξίδηςα ἔτοτ “ Ὀγεαὶκ ᾿ ἀπά [Βς τηεϊαρβοτῖοδὶ ἤδίασε οὗ 
{πε ἐχργεββδίοη. Οἱ. [ῃ6 ρῆγαβε ““Ππεὰ ἀρ 15 εγεβ ἰονγαγὰβ ἴῃ 6 1415, 
οἢ. χν δ! 6, 12, 15, ΧΧ. 24, ΧΧΧΙΪΙ, 28. 

ἐοίλε ἐλε»εδοίνε:)}) [λι. ἐ εῖν γαζές ; ἃ αβὲ οὗ “ ἴδλοθ᾽ ἴου βε](, ποῖ υη- 
ΠΟΙ ΟΠ ἴῃ [86 ἰαῖοσ ἰδηριάρε, οἢ. Χχ. 43, ΧΧΧΝΪ. 31; [οὉ ΧΧΙΙΪ. 17. 

11 14. ἘΈΝΕΨΑΙ, ΟΕ ΤῊΒ ΤΗΒΕΑΤ ΟΕ ὈΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΒΕΟΑῦΒΕ ΟΕ 
ΙΡΟΓΑΤΆΥ. 

11. «Φρεἶζ τυοῖζὰ λίπε λαηα] (Ὦ. χχν. 6, “ Βεοαιιβε ἴμου (Ατηπλοη) 
μαϑὶ οἰαρρεὰ [Ὠΐη6 Πδηά8 δηὰ 5ἰαηρεά ψι} τῆς εεῖ, δηά τεὐοϊοθὰ 18 
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βίδιωρ σι ΤΥ ἔοοῖ, δηὰ 5αν, ΑΪδ5 ἴοσυ 411} 1ῃ 6 δν1] δου πδ- 
[ἰοη5 οὗ [η6 ἢουδβε οὗ 5Γδ 6] : ἴοσ [ΠΟῪ 5}4]] [811] Ὁγ 16 ϑννογά, 

τ ΌΥ [ῃ6 ἔδηηΐηθ, δηᾶ ὈΥ [6 Ῥεβϑί!θηοθ. 4122 ἴῃδὶ ᾧς ίασ οἵ 
508}} ἀϊ6 οἵ [ἢ6 ρεβίϊεηςε ; δηά ἀξ ἴῃαϊ ἐς Ὥδδσ 5}4}} 1411 Ὀγ 
ἴῃς σνγοσζά ; δῃηὰ ἢδ (μὲ τοιδιηθίῃ δηὰ 15 Ὀεϑιορεα 5}4]] ἀἱς 
ὈΥ [86 ἔδιαϊηδ : ἴἢ5 Μ1]1 1 δοσοιῃρ ]5ἢ ΓΔῪ ΠΠΓΥ ἀροη {Π 61]. 

:3 ΤὭΏΘΗ 584}} γε ΚΠΟΥ ἴμδξ 1 ὧγε [6 ΤῸΚΡ, ἤδη [ΠΕΣ 5141 
2167: 5.4}} Ὀ6 διηοὴρ {πεῖν 140]5 τουπά δρουΐ [ΠΕῚΓ αἰΐασβ, Προη 
ΘΥΘΙΥ͂ ΠΙΡῊ ἢΠ], ἴῃ 411 [Ὡ6 ἴορβ οἵ [6 τηοιπηίϊδίηβ, δῃα υηάογ 
ΘΥΘΙΥ͂ ρτθθῃ ἴγθθ, δηα ὉΠΩΛΘΥ ἜνΘΙΥ [ΠΟ οὐκ, ἴ[ῃ6 ΡΪδοα γῇ θγα 

τ ἴ6γΥ αἀἰὰ οἴει ϑνεεῖ βανοὺσγ ἴοὸ 41} {Π6ὶγ 1ἴ4ο0]5. 850 Ψ|ΠΠ 
βίγοίο ἢ ουΐ τη]η6 ἢδηά προη ἴΠ6πὶ, δηᾶ τηᾶκα ἴῃ Ἰαπα ἀ650- 
Ἰαῖβ, γεα, τοσα ἀδβοϊδία ἴδῃ [Π6 ψ] ἀοτηε55 τονατᾶς ὨΙὈ] δίῃ, 
1ὴ 411 {Πεῖγ Πα ςΔΟη5 : δῃα ΤΠΟΥ 5141} Κπονν ταὶ 1 ὧε τη 
ΓΟΕΡ. 

41} (πε ἀεβρίτς οὗἉ [ὩΥ 5οὺ] δραϊηβὲ (ἢ Ἰδπὰ οἵ [Ξγδε].᾿᾽ ΤῊΘ ρεβίατοβ τα 
{πο56 οὗ βοούῃ δπὰ 111-11}, δὰ οἵ τα)οϊοϊηρ ονϑσ δῃηοίποσ᾿β στηϊϑδίογίαῃς ; 
“ἢ. χχὶϊ. 12; 00 ΧχυἹ. 23. [ἢ (ἢ. ΧΧΙ, 17 ἴΠ6 βᾶτηθ ρεβίυσα 15 δι ραυϊοά 
ἴο [εονδῇ. 
Ἄς» αἰῆ Ἐαΐπεῦ: Η 1 ἴον 411. ΤῊ ᾿ηἰοι)εοιοἢ. βθθηλς ἃ 5ῃοσίου 

ἔοτπι οὗ (πδΐ υϑϑὰ εἰβενθεια, 45 οἷ. χχν. 3, “"Βεοδιιβα που (Απιπηοῃ) 
βαϊἀξῖ, δα ; (ου ΤΥ βαποίπασγυ, ἤδη 1 85 ἀεβίτογεα, δηᾶ ἔοσ ἴῃ ἰδαπά 
οὗ [ξγδεὶ, ἤθη ἰ τνὰ5 ἀδβοϊαΐθ." ὙὉὍ6 ῥγορῃεῖ Ὠαΐεβ δηᾶ βοογβ [ἢ 6 
61] ργδοῖίςεβ οἵ 15γα6ὶ] 50 ἄδξερὶυ, ἔμαΐῖ ἢς σα)οῖσθϑ δἵ [π6Ὸ νθδῆρσεδησε δῦουϊ 
ἴο ονετίακε με. ὉΤμα σταπιτηδίῖοδὶ ΔΠΟΙΏΔΙΥ ἰῃ ““ Εν] δουϊηδίϊοηβ οἵ". 
5 οὐν διε ἴῃ ΓΧΧ. ΌΥ ομιϊςϑίοη οἵ ““601].᾽" 

12. α»παἱ ἐς δεεέερεα) διὰ ἨΘ ὑπδὺ 15 Ὀοδίοροᾶ. Τ1ῃ ΤΧΧ. (Π6 ῥγὸ- 
νίουβ “δα [παῖ τετηδί ποῖ ᾽ 15 νδηϊηρ. ἍΝΊ (ἢ οτηϊβδίοη “ἢ (Πδΐ ἰ5 
Ὀαβιερσαᾶ᾽ τηϊρῆϊ βἰδης, οἴ. οὗ. νἱῖ. 15, "δε (δαὶ 15. ἰῃ [Π6 οἷν, ἰαπιΐπα 
584}} ἀδνοῦγ ϊηλ.᾽ ΟἸΒογσ56 [6 5656 566 15 σαῖθοῦ 85 ἴῃ ἘΝ. τηᾶσρ. 
2»γέδεγυεά, ἃ5 15. ΧΙΙχ, 6. 

18. (ΟΡ. ᾧ. 7 οἡ ἴδε οἴεςϊ οὗ ἴπε56 υάδρτηδηΐβ οὐ [δ τηϊπάς οὗ ἴΠ 6 
Ῥέορίθ. Ου ““40]5,᾿" ςἔ, ἡ. 4. Τῇ ουπιυϊαῖῖνα Ῥῆγαβοϑ “ἴῃ 41} [ες ἴορβ 
οὔ ἴῃ πιουηίαίης,᾽ δηά ““ὉΠΑ͂ΘΣ ἀνογυ [ὨΙΟΚΚ οδῖκ "ἢ τὰ νψαπίηρ ἴ {ΧΧ. ; 
δηά 50 “δ [Παῖ τοτηαϊ ποῖ ἢ τ. 12. Εογ σαξ ταῖπον ὉΘΣΘΌΪ ΠΏ. 

σιυέε φαυο,.7} [5 Ξαἱὰ οἵ (Π6 5ῃῖοκα οἵ βίδδαῃῃ οὗ [86 5βδογιβοὶαὶ δὶ Ὀθυτγηξ 
ὍΡοη (ῃ6 Αἰΐασ, οἰ. χνὶ. 19, Χχ. 28, 41, δὰ οἴξδῃ ἰπ ἴα τἰῖθαὶ ἰαννβ 
οἵ (ῆε Ρεπίεἴουςἢ. 

14. ἀεεοζαίες, γέα, τπ07.6 αἰσεοὐα 1] Ἐλῖμεγ: ἀθβοϊδὶθ διὰ ψαβδῖθ (ςἢ. 
ΧΧΧΙΙΙ. 28, 29, ΧΧΧΥ, 3) τἸΏοτα ἴδδη (ἢ ν]]άοτηθββ οἵ ὨΙ].ἢ. ὍΤῆε οοτὰ- 
Ῥαγαϊϊνα ““τῆοσα ἴ88ῃ,᾽᾽ Βονγανογ, ἰβ ποὶ ργτοῦαῦϊθ. Μοσβϑονοῖ ἃ νι] ᾶσγ- 
685 οἵ ὈὨΙΡΙΔἢ 15 ἀρκηόνῃ; Ὠ1Ρ]Αι Παῖτλ Ὀοϑίάεθ θεΐηρσ πὰ Μοδὺ οουἹὰ 
ποΐ Ὅς οΔ]1εἃ ἀεβετῖ. Τὰς οοῃδίτυοιίοῃ 15 αἰ ίσα]ς, θαξ ρσοραῦὶν ἴδ 6 
τοδάϊηρ βῃουϊὰ Ὀὲ: ,“ τ» {ἦε τοΐδαεγριοες ο Αίδέαλ, 1.6. τοι βου ἴο 
ῃουῖθ. ἘΙΌΪΔἢ νᾶὰβ 5ἰἰυδϊεὰ οὐ ἴδ ποιίμοσῃ Ὀοσγάοσς οὗ (6 σου πῖσΥ 
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Μογύθονοσ ἴἢ6 ψοτὰ οὗ ἴῃ6 ΟΡ σᾶπλα ᾿πίο π|6, βαυηρ, 7 
ΑἸΙβδο, ἴοι βοὴ οὗ τδῃ, ἴμιι5 58:1} (ἢ6 Τιογὰ ον υπίο [Π6 « 
απ οὗ 5:86]; Αἢ εηά, ἴῃ6 δῃμα 15 σοῦ ὕροῦ ἴῃς ίουΓ 
ΠΟΙΆΘΙΒ οὗ ἴμ6 ἰαηᾶᾷ, Νον Ζς ἰδ6 δηά γι ὑροη ἴῃε66, Δη4 1 3 
Ὑ7}}} ΒΕ Πα τηϊη6 ΔΏΡΕΥ ὕΡΟ ἴῃ66, Δηα νΜ1}} Ἰπάρε ἴΠ66 δοοοσά- 
ἴῃ ἴο [γΥ νᾶγ5, δῃὰ Ψ1}} τεοορεηβα ὕρο [δες 81] [Π]ὴη6 
ΔοιδίίοηβΒ. Απά στηΐης γε 51.411} ποῖ βρᾶγε ἴῃεε, ΘΙ ΠῚ 94 
Μ|11 ἢανα ΡἾ : Ὀυΐϊ 1 1} τεσοοσωρεηβα [ὨΥ ψὰγ5 ἸΡΟῚ ἴῃ66, 
δηά [Πΐηε δου ΠΔΙΙΟΏ5 5}4}} θῈ ἴῃ [ἢ6 τηϊάβὶ οὗ ἴῃεε: δηὰ 
γα 584}} Κῆον [δὶ 1 γι 16 ΓΟΒΡ. 

(Νυπιρ. χχχὶν. 11); 115 βαϊά ἴο θ6 ἴῃ “τε ἰδπά οὗ Ηδιηδίῃ, 7Ἴεσ. 11]. 9, 
27 (νὮογα ὈΥ (Π6 σοηνεῦβα βυ ρϑεατοὴ οὗ α΄ ον », 1,ΧΧ.. τοδᾶὰς Ὠ:Ό]Δ}). 
Α εν Μ55. τεδὰ ΕἸ. [Ι{ τυβὲ Ὀ6 δοκπονιεάρεα {παι {.}}15 γᾶν οὗ 
ἀεδίρσῃαίτηρσ [6 ν ῇο]ς εχίεηϊ οὗ [δε Ἰαπα ἔγτοσῃ 5. ἴο Ν. ἰ5 Πού σα εἶδε 
οιηρίογεά, ἴῃς πογίβογῃ ᾿ἰμῖξ θαΐηρ ἀϑια}Ὺ Ἔχργεβϑεα ὉΥ ὁ“ [Π6 δηζοηρ 
ἴῃ οὗ Ηδιδιῃ.᾽ 

(Κη. ΨΙΙ. ῬΙΒΘΕ ΟΥΕΕ ΤῊΒ ΠΟΨΝΝΕΑΙ, ΟΕ ΤῊΒ ΚΙΝΟΌΟΜ ΟΕ 
]σραῇ. 

ΤΕ ῥᾶββᾶρα ἰδ ῬΡγοῦ Δ ΟΪΥ ἰῃ βοσης σοηδιδίοῃ ; τῦ. 8, 9 αἵ νἱσγίμ! ν ἃ 
ταρειίοη οὗ υθ. 3,.. [ἢ 1ΧΧ. υν. 3, 4 Ξἰαῃα ἰπητηθαιδίου δἴϊου συ. 8, 

» δὰ μάνα [ῃ6 ἀρρεάσδῃσε οὗ Ῥεϊηρ ἃ ἀμυρ]οαῖθ. [Ιῃ οἴου σταβρεοίβ [ῃ8 
ἴεχί 15 νεῖν ἀϊ σα], δηὰ ἰῃ αν γα] ρ᾽ασαβ ὯῸ ἸΟΏΡΈΓ ργθβθηῖβ [86 ΟΥρΡΊΠ Δ] 
τεδάϊησ. Τῇ σΒδρίου ἈρΡρθδῖβ ἰο μᾶνε ἴνο αἰν] 5: ΟἹ 5 :-- 

Εἰγϑῖ, γυ. 1--13, Δππουηοοπγοηΐ [ἢδιὶ ἴ[Π6 οπὰ οὗ [δε 5βίδίβ 15 σόσῃβ, ἴῃ ἃ 
56υῖθβ οὗ ἰῃηϊθι) οι οηδ] βεηΐθηοαβ, δπὰ 

ΘΘΟΟΠΒΑ͂ΙΥ, νυν. 14--27. ἃ Ρῥἱοείατα οὗ 115 ἀΙ5βοϊυζίοη, ἴῃ Ιδηριαραε βοῖμθ- 
ψναῖ σΔΙΊ6Γ Δηα πιοσα σοπηροίςα. 

ΕἸτϑῖ, ἀπηουποοιηθηΐ οὗ (ῃΕ εηά, ἴῃ ἴἤτες 5ῃμοτί ΞίγΟΡ 65 ς 
1) ὅν. 1---4Ἢ ὙὍα δηά ἰβ5 σοῖὴδ ὕροῃ ἴῃ6 ἴουγ σογηοῖβ οὗ (ἢ ἰΔηά. 
4) νυ. 5--|ὁ. Ἔδε εηᾷ ἰ5 σοα ἀροη ἴῃς ἱπῃαθίϊαηΐς οὗ (Π6 ἰαπὰ. 
2) τὖὐ. το--12. Τα χυΐῃ 15 σοχηοῃ δῃα ὑηϊνειβαὶ. Ῥευβοηβ 8δηά 

Ῥοβϑθβϑίουβ ΑΠΠ|κὸ ῥϑυ 5}. 

1-4. ΤῊΞ ΕΝῸ 15 ΟΟΜΕ ὕΡΟΝ ΤῊΒ ΨΗΟΙΕ ΤΑΝ, ὈΝΒΘΡΑΒΙΝΕ 
ὈΕΒΊΤΕΌΟΤΙΟΝ ἙΈΟΜ ΤΗΕΞ [.0ΕὉ. 

ΤῊΪ5 ἀεκισγυςοη ἰ5 ἴῃς ἔπυϊξ οὗ [86 δὐοτηϊηδίίοης οἵ (ἢ6 Ρῥβορῖς, [μεὶσ 
ἸΔοΙ]δίτε5 δῃα οτίπιοβ (Ψ. 22). ΤΉΘΥ 5}8]1 Κηον θη ἱΐ ονοσίαϊκοϑ [μι τὴ 
[δὲ Βα ψγο ἰηβ]οῖβ 1 15 ̓ Ϊἐμονδῃ, ἀοάἀ Δ]οῃσ. 

2. ἡ. 2 ταὶρῃϊ τϑδᾶ : υηΐο ἴῃ Ἰδηὰ οὗ 15γδο] δὴ ἐμά 1 [8.6 ἐμὰ 15 σοὴθς 
ὌΡΟΏ, ἄς. (ἰ. Απι. νἱ]. 2. 

8. σ“ἐμαἱ γιΐη6 4᾽1047] 15 8Δῃ ππυϑι4] ἔοτπη οὗ Ἔχργεββίοῃ. 
τοῦδέ γερο» 6᾽.5) ἘΒτίηβ οὐ ῬΡᾳῃ. ΟἸΠδϑιϊβειηθηΐ ἰ5 "λὰϊ 5:ῃ δϑϑυτηΐηρ 

ΘΟΕ. ἴοστῃ, ἃ ἔοστη ψ Β]Οἢ ἰξ ἱμονΣ Δ ὈΪῪ [Δ Κα. 
4. »ιἶριό ἐγέ “λα πο 43αγ4)] 80 σ΄. 9, οἷ. ν. 11, Υἱῖϊῖ!. 18, ἰχ. 10. 

Ετστοπὶ {πεῖν σδἰδυλΐῖε5 [06 ρβορὶα 5}4}} ἰεᾶσῃ ποΐ ΟἿΪΥ ἴμαὶ 6 ἴμδῖ 



46 ΕΖΕΚΙΕΙῚ, ΓΝ]. [νν. 5---8, 

- Τυβ 581: (ἢ Τοτὰ ΟΡ; Απ ον], ἢ ΟἿΪΥ 6ν}}, Ὀδο]ά, 
6 15 οθ. Αἢ δηά 15 οοΐηξ, ἴῃ6 δπὰ 15 σοῖῃδ: 1 ψαίομοιῃ 
γ ἴοτ ἴπεῈ ; Ῥεῃο]ά, 1ἴ 15 σοηῆθ. ΓΘ τογηϊηρ 185 ΠΟΠΊΘ τπηΐο 
Ἃ1ἢ66, Ο ἴῃου ἰδὲ ἀνθ! ]οϑῖ ἢ [η6 Ἰαπά : ἴ[ῃ6 ἘΠῚ6 15 ΘΟΙΏΘ, 
[ῃ6 ἀδγ οὗ (του ]6 ἐς Πθασ, δηᾶ οὶ (ῃ6 βδουηαϊηρ ἀραίη οἵ 

8 [η6 τηουηίαϊῃ5. Νονν Ψ] 1 ΒΠΟΣΓΥ ΡουΓ Οὐΐ ΓΩΥ ΠΤ ὕροὴ 
ἴἢ66, δηα Δδοσοιαρ  !}8ἢ ΓΘ ΔΏΡΕΓ ὩΡΟῚ ἋΠ66: δηά 1 ν]}} 
ἦυάρε ἴ[Π66 δοοοζάϊηρ ἴο [ΠΥ τνᾶγ8, δῃᾶ Ψ}}}] ζεσοῃρθηβα ἴἢ66 

ἰηΠ]οῖθ [Πδπὶ ἰ5 ἐμεὶς αοά, σοπ ἴΠΕΥ οΔ]1εἀ Πεπονδὰ (4 [πἰηρ ΔΙ οἢ 
ἴθ Ὺ γνεσα βίον ἴο ἰϑαγῃ, Απὶ. 111. 2, ν. 18), Ὀὰϊ αἰθδὸ ψῇδὶ ἴΠ6 παίπγε οὗ 
ἴδἱ ἀοὰ ἰ5---Κἰῃαΐ Πα ἰ5 ]ἐονδῃ, [ῃ6 ἵστα δπὰ σχἰσδίεουβ ἀοὰ (ἃ {ἱϊηνρ 
ΜΈΙΟΣ [ΠΟΥ τγεσα Ἔνθ 5᾽ὀνγοῦ ἴο 1θαγ), οἷ, ζ. 27, οἢ. νἱὶ. 7, χὶϊ. 20, ἄς. 

δ---Ἴ. ΤῊΕ ὈΙΒΟΕ ΤΑΚῈΘ Α ΕΆΕΒΗ ΤΌΚΝ, ΑΝΝΟΌΝΟΙΝΟ ΙΝ ΝΕΑΒΕΥ 

ΤῊ 5.ΜῈ ΜΟΒῸΒ ΤΗΑΤ ΤῊΝ ἘΝῸ 15 ΟΟΜΕ ΡΟΝ ΤΗΕ ἹἸΝΗΑΒΙΤο 

ΑΝΤΘ ΟΕ ΤῊΗΞ ΙΑΝΏ. 

δ. αρ ομῖν οὐ} Τιλῖ, ομθ ουϊΐ, Βοδτ οἷν ἃ ““απΐᾳυς᾽ ον], ἴο ψῃΐοἢ 
{πότ 15 ποϊῃίηρ κα, θυϊ Δῃ ον} ψνὨ] ἢ 15" οη6 "ἢ δηα ἤμαϊὶ, 1 ὅδ). ΧΧΥῚ,. 
8 ; Ηαρρ. ἰϊ. 6, ““Ὑεῖ οηςδ, ἰξ ἰ5 ἃ 16 116, δηά 1 ν}}} σῆακε [ῃ8 
μδάνθῃβ δηά (ἢ βασίὰ " (ΗΘ. χὶϊ. 26). 

6. 2 τυαζελεέλ)] ἘΑΙΒοΥ: Ὁ διὐγαϊζοίῃ ζῸΣ 906. Τῇ νογὰ ἰοττὴβ δῇ 
ΔΙ Πογαϊίοη ν᾿ “ πὰ ᾿" (Κέρ, Ὠεϊκῖ9), δῃὰ βιιρροβίβ {παῖ ([ῃ6 νϑηρϑᾶποα 
Βα θογηρ ἰοηρ ἰβ ΠΟΥ ΤΟΔαῪ ἴο [411] οὐ ἴμε. Α βίταιασ ραγτοποιηδβῖα 
ἴῃ Απι. νἱ. 2, Ὀεΐνεεθη “6 πα" δηὰ “"βυυηπῖεῦ ἔστ," δηὰ ἴῃ [6γ. ἰ. 11, 
Ὀεΐνθϑη “" δἰπηοηὰ ἴγθα ᾽᾽ δηὰ “" Ὅς ναἰείῃ).᾽" 

1. 7224 γιογμῖρρ ἧς ορῃὶ Ὑμδ 56 η856. ““τηοχζηίηρ᾽ 15. (Πδλὶ ψ Ὡ] ἢ ἃ 
β' σοὺ ψοτὰ ἢ 'ῃ Ατσδαιηδίο ; Ὀμὶ ἴῃς ἀᾶννῃ ΟΥ πηοσηϊηρ 15 δΙνναγβ υϑοὰ 
οὗ τμ6 Ὀτεδκίηρ ἰη οὗ ἔθ οὙ τοί οὗ οδἸδυλ τ (οἷ, 15. νὴ]. 20). ὙΠε ἴοσπὶ 
ΟΟσυΓ5 ἴῃ 15. χχνὶϊὶ. 5 'π (ῃ6 56ῆ56 οὗ σσοννῇ οὔΓ᾽ οπαρ]εῖ, ῬγοῦΔΌΙΥ ἔτγοτω 
της Ιάδ8 οὗ δποίγο!ηρ, σοϊηρ᾽ ἃ τουπὰ οΥ οἰτουϊ (Ἰυάᾶρ. νἱῖ. 3, ἘΝ. Ὡδγρ.), 
δῃηὰ 11 ὯδΔ5 θεδη σοη͵δοϊατοά τῃδι [ΠπΠ6 ψψοτα σῇ  ἢδνα [Π6 56ηβε οὗ “τη ̓} 
(νΙ σα), παΐυγα γ ἢ πὰ τηεδηϊηρ “ σα δηλ οι 5 ἴωχῃ.,᾽᾽) πγϊδέοσί!θ ΟΥ̓ 
ίαϊε (85 ἀδ᾽ ἴσῃ ἴῃ Ατὰ.). 8ὅὃο ΑΡυϊνναῖα [ΟἹ] οννεὰ ὈΥ ταοϑῖ τηοάδγῃβ 
(Ε. ΜΝ. ρον"). Ὦυῖκκεβ φυοίε5 Δ Ομ δ] δα ργονετῦ οὗ ϑίγαο τη νῃϊο ἢ ποῖ μοῦ 
ἴοσῃι οὗ [μ6 ψγογὰ μαᾶ5 ἴῃς βδεῆϑβε οὗ ζζγηες (α Ὠυπάγροα {ἰτηθ5, 3.1 ριδηιἼ5ὅν 
Ῥ- 80. ΙΧΧ. ἀοεβ ποῖ τεοορῃίδα ἴΠ6 ψοτὰ εἰϊ πεν ἤθσε Οσ ἰῃ Ψ. 10. 

ἦε ἀα»ν οὗΓὁἩὨ Τομδί] Ἐμοῦ: 0800 ἀδΔΥ 18 ΠΘΑΓ, οὐ ὑυσυϊῦ, δι 
ποῦ ἸΟΥΖᾺ] Βιουθπρ' ΠΡΟΣ [9 τηουπδίηΒ, ἃς ἈΝ. Ταϊΐβ τοπάθηρ 
δϑϑαπγες ἰῃμδἱ [η6 ποτὰ ἰχδηβιδίθα “ἢ )ουἕι] 5ῃου τ ηρ' 15 ΔΏΟΙΒΕῚ ἔοσγτα οὗ 
ἴῃς ἴετῶλ ταπάεγεα ““ 5μου(ίηρ ᾽" (νἰηἴαρε 5Βουκίηρ) 15. χνὶ. 9, το; [εζ. 
ΧΙΝ]. 33--- 186 5Βου ἢ ἰ5 0 νἰηίαρε 5πουτηρσ᾽ Ὀυϊ ἰἀτυ]ῖ οὗ ἱηναϑίοι 
(1. 1ἰ. 22). 

8,9. ίειβεβ 8, 9 δῖε νἱσγίι!γ ὑν. 3, 4 τερεαίθά, Ἔχοθρῖ ἰπδΐ ν. 9 επᾶς 
ψ Ὁ} (πὰ ψογάβ : ἴῃδῖ 1 δὴχ [ἐβονδὴ ἰδδὶ βῃυ το! ΤὨς οὐάεσ οὗ ὑῦ. 1--0 
ἱ ΧΧ. ἀϊῆεις ἔτοια ἴλ6 ΗδΡ. (δυ5: τν. 1, 2, 6 (ῃς δηὰ ἰ5 οομηδ, 7 υπῖο 
(δες Ο 1 δαὈϊϊδηϊ οὗ ἴῃς Ἰαηά, ὅζτο., 8, 9, 3, 4. ΤῊΪ5 οΥ̓ΔΟΓ ἰ8 σεσίδ  ὨΪΥ 
Ὠοὶ οτρίμδὶ, Ὀδοϑιιβα Ὁ. 3, 4» Ὀαϊηρ νἱγί !γ (Π6 βάστα 85 8, 9 σδηῃοῖ 
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ἴογ 811 [Ὡϊπ6 δροπηπαίίΐοηβΌ Απᾶ τ]ὴ6 Θγα 5}4}} ποῖ 5ρΆΓ6, ὁ 
ὨΘΙΠΟΥ Μ111 ἤᾶνα ΡΥ: 1 ΜΠ στϑοορθηβα [66 δοσοσάϊηρ 
ἴο ἴΥ νγᾶγβ δηῃᾷ 1μ1η6 δοιηϊηδίο5 ἐλαξ ἀγα ἴῃ [ἢ6 πιάϑί οὗ 
ἴ[ἢεε ; Δηἀ γε 514}} Κηον ἴῃ 1 ὧη2: ἴῃς 1.0 ΒΡ ἴῃαΐ 5ποίῃ. 
ΒεΒο]ὰ {ῃ6 ἄδυν, Ὀθβοϊά, 18 15 σοῖὴθδ : [06 τΔΟΓΏΪ ΠΡ 15 ΡΌΠΘ τὸ 
(οσῖῃ ; [ῃ6 τοὰ δίῃ Ὀ]οβθομηθά, ῥυάθ ἢ Ρυδάεά. ΨΜΊο- εἰ 
Ιθῆςθ 15 βθη ὑρ ἰηΐο ἃ στοά οὗ νηοκεάηεδϑβ : ἤοηα οὗ [Π6πὶ 
«ἠαζί' γεοριαζη, ΔΟΥ οὗ {Π6ῚΓ τυ] θ, ποὺ οὗ δὴν οὗ {ῃοῖτ : 
ὨΘΙΓΠοΥ σαί ζἦεγε ὧδέ Μαληρ ἔοσ με. Τὴ [6 18. ΟΟΙΏΘ, τὰ 

πᾶνε ἔο]οννεὰ {μεθὲ νεῦβοβ ἰτητηθαϊαίεῖγ. [ΙΕ ἰβ8 ῬσόῦδὈ ]6 (Παῖ 3, 4 δῃὰ 
8, 9 ἅτε ἀρ] ςαἴεβ δηὰ (μαὶ [Π6Υ 5ῃου]ὰ Ξἰαπᾶ ΟὨΪΥ οὔσα. ΟἹ πε οἴ βεῦ 
Βαηὰ [ΠΕΥ ταϊρῃς θὲ τορασζάςξα 85 ἃ Κἰπά οἵ γείταίῃ, ῃτϑί ἴο ἴπε Ἰυάρτηθηξ 
οὐ (Πε ἰαπὰ (νν. 3, 4) ἀπά τἴΒεη ἴο [ἴῃς ἡυάρταεηΐ ου ἴπε ᾿ΠΔὈΪΔηῖ5 (νῷ. 8, 
9); 1 8ο [με ῥσγοπουῃβ ἰῃ 8, 9 5ῃου]ἃ ροβϑβι ΟΪΥ Ὀδ6 σϑδὰ ἴῃ [88 ρρκαρο 6, 

10--18.. ΤῊΚ ΕΌΙΝ 15 ὈΝΙΝΕΚΘΑΙ,, ΟΥ̓ΒΚΤΑΚΙΝΟ ΑΙ, Ο1,.45588. 

10. »0»γ770 ἐς ρομό 7γογ] Βαῖδογ: 15 οοσθ ΖΟΣΌΙ,---ἰῆς ἤριτα οὗ ἃ 
Ῥὶδηῖ βρυηρίηρ ὉΡ; ]οὉ χίν. 2, “τὰδῃ σοσησί ἔοσίῃ {κὸ ἃ ἤἥονεσ." ΟΣ 
“4 ΤΩΟΓΏΪΏΡ ᾽ 566 Ψ. 7; ΕΟΝ. ἐοο"ξ 85 ἴῃεσα. 

γοα ἀαξᾷ ὀἰοε5ο»94 ἴ.6. σρτουϊεἃ δηᾶ σγονῃ 50 85 ἴο Ὀξδοοπὶα ἃ τοα. 
ΤΒαΕ ρέμεγαὶ βοορα οὗ [Π6 ραββᾶρα βδδῖῃβ ἴο ΡΥ ἴῃδΐ ἴ[Π6 ““τοὰ " δῖα ἰ5 
ται ὈΥ ΠΙΟΙ ἰϑγααὶ 5.411] θὲ οσμαββεά, 1Ιῃη 761. 1. 21 Βαῦγυ]οη 15 ματηθά 
“ἐφιᾶς" (ΕΟΝ. τηᾶγρ.), ἀπὰ ἴῃς νψογὰβ ““ρυίάες μας Ὀυδαφα᾽ τῇδ ϑεῖνε 
ἴο ἐχρ]αΐη “ ἴῃς τοὰ μδ5 ὈΪ]οβθουμθά." [1{ [6 ρυἱὰβ ψεσὸ ἴπδὲ τὶ ἴῃς 
χοὰ νᾶϑβ ἴο Βυμλ)ῦ]ς ([ἢ6 νοτάς νου]ὰ Ὀειίογ Ὀ6 δἰἰδοῃεα ἴο ἴπ6 ποχί νεῦϑβα. 

11. ““Ψ᾽οϊεπος᾽ τουδὶ θὲ ἰἢαι ἴῃ ἴ5γδοὶ, μοὶ ἰῃδὶ οὗ [6 θῆθωγ. Τῆϊς 
νἱοΐθησα Πᾶ5 ΓἰβοῺ ὉΡ 50 85 ἴο Ὀ6, ΟΥ ἴο Ὀτίηρ ἄονψῃ ἃ τοὰ οἵ νἱοκεάμεϑϑ, 
1.6. ἃ τοὰ ἄυδ ἴο ν᾽] οΚοάῃ655 οὐ ἰῃ σμαββειηεηϊς οὗ 1 (.. 22). ΑἹ] τἢϊς, 
Βοννονοσ, ἰς5 Ἰδηριαρα ΥΘΙΥ πηηδίυτγαὶ. 

ΤὮο ταβῖ οὗ υ. 1ἱ 15 νὉΥῪ οὔβοῦγα, δηᾶ [ἢ ἴοχῖ σου ΠΥ οοτγυρί. ΤῊΘ 
ΘΏΘΓΑΪ 5656 σοηνογοᾶ ἤθη ἴῃς νοσάβ σλαΐ γεριαΐρ (Α..Ν.) ἃσὲ ἰῃβοσίοα 

5 [δῖ Ιβύδοὶ δῃηὰ ἢεὺ τηυἹϊυάς δηὰ ΠΟΙ ροβϑβθβϑίοῃβ 584}} Ὀ6 Ψ ΏΟΙΥ 
5ννερῖ ἅνγ. 

7207. ο7 49} οὕ ἐλεῖγ] (Ο65. σοη)εοϊυγοά : ».0», οΥ ἐλεεῖν τυεαϊζᾷ, 50 ἘΟΥ. 
χουαΐϊρρ )0γ ἐλερη) (Ἕἀ65. σοπ)εοίατεοά : »ιαργιβεέηεό, 5ὸ ἘΘΨ. μείξδεν 

“ΖαΖί ἐἦεγε δὲ ἐρεέρεϑρς) ἀτηοὴρ ἴθ. Βοίῃῃ ννογάβ τεηαεγεὰ “ἦς ψϑϑ ἢ "ἢ 
ΔΙΩ͂ “ ΘΙΛΙΏΘΠΟΥ͂ ᾿ ἀ16 ΘΓ ΓΕΙΥ ὉΠ πον ; [ἢ6 ἔοΥΠΊΟΓ 15 ΡγοΡΔὈ]Υ ἢο ψοσγά 
αἱ 41] Ἀπ ἃ 4156 τερεϊο οὗ [86 ῥσχενίοιιβ Ἔβχργεϑδίοῃ ““Ὥοπηε οἵ ἴμϑιὴ :᾽» 
1111 Ὅδ6 ἃ νοτά ἴΠς πδίασαὶ τθιάθσίηρ ἰ5 [Παἱ οὗ Ενγ., τιοδῃηίϊηρ οΥ 5 ρηρ 
(ν- τό οἵ ἄονα8), οΥ υπαυϊείμθβ5. ΕῸσ ἰῃ6 ψογά “ΘΙ ΏΘΠΟΥ ὅ ΤΟσΟῦγ56 15 
Ἠ54 ἴο [δες ΑΥὰΡ., σεη γα ν ἃ ργεοδηίουβ ὑσγοςεθάϊησ, ΙΧΧ. χοηάθβ μῸ 
«αοςουηῖ οἵ ΕἰἴΠ6Υ οὗ [ῃ6 ψοσγάβ. [Ἃἢ ἢἰβ σϑοοῃκίτγιυοίίοη οὗ ἴῃς ἰοχὲ (οχση. 
ξοΟ] ον 1,ΧΧ. σεἝΏΘΓΑΙΥ ἴο ἴῃς εηὰ οὗ ν. 9; ψν. 10, 11 ἢδ Θπηθηᾶβ [5 : 
“.« ἘΒΘΒο]ὰ ἴδε στον (45 ἴς. ΧχνἹ. 5) 15 σοπλς ἰογίῃ, πε βοδρίτγα Ὁ]οβ- 
5οῖῖλβ 2 Ὀυΐϊ ἰῃ6 οτοννὴ 5141} νἹΊΠῈΥ ΙΣ δηά ἴῃς βοερῖτε ίδάα; ἡ δῖ δὰ 



48 ἘΖΕΚΊΕΙ, ΝΙ]. [ν. 13. 

[ὴ6 ἀΔΥ ἀτανεῖῃ ὩδᾶΓ: ἰεῖ ποῖ (ἢ6 ὈΌΥΘΙ τα)οῖὶςθ, μον [ἢΘ 
5616 Γ ΤΩΟΌΓΩ : (ὉΥΓ τταῖῃ ἐς ὕροη 41} [Ὡ6 ταυϊπτυθ τπετθοῖ 

13 ΕῸΣ [Π6 56]16Γ 514} ποῖ τεΐυσηῃ ἴο (μὲ ψἘΪΟὮ 15 5014, δου 
ΠΟΥ ψεῖα γαῖ να: ἔοσ [86 νἱβίοῃ ζς ἰοποῃίηρ [Π6 σψθοἷα 
τυ τπἀ6 τΠογεοΐ, τυλζοΐ 5041} ποῖ σϑΐασῃ ; Πϑ ΠΟΥ 5}}4}} ΔὴῪ 
βίθηρίῃθη ὨΙτη56}} 1ἢ [Π6 ΙΠΙαΌΪΥ οὗὨ ἢΪ5 116. 

{ΠΕΥ, διὰ ψμδΐ (πεῖν τα] ἰτυὰς ν᾽ ΤὨε ογόνη δῃά βοαρίσα ἀγα ἴμοβα οὗ 
1ϑταθ]. Τῇ διλοηἀδιίϊοῃ ΣΔΥ Ὁδ Ἰεἴϊ ἴο 11561{. 

12. Τῇο ἱῃδθιίδηΐβ 584}} Ὀ6 ονογνν οὶ θα ἴῃ ἃ σοϊῃηοῃ ταΐῃ, ἴῃ 
ΨΈΟὮ 41] βοοῖδὶ γε δίοηβ 584}} θ6 ἰογροίίεη---ῃῈ ὈΌγΟΙ 5}4}} ποῖ σα)οῖοα 
ὯΟΣ ἴῃς 5616. δοῖσονγ.0. Α πηΐνοσβαὶ “" σαί ᾽᾿᾽ 5}4}} Ὀ6 οἡ 81] οἷδϑβθϑ, 
ἱηνοϊνίπρ (Ποῖ ἴῃ ἃ σοϊηθοῃ ἀεβίγυςϊΐοη. (Οἱ. [5. χχῖν. 2, “"1ἰἴ 5}}8}} Ὀ6 
8ἃ5 ΜΙ (6 ὈΌΥΕΙ 50 ψῖ [Π6 56116 0, δ ἢ τῃ6 Ἰοηάον 50 ψἱτ (ἢ6 
Ὀοττοννοσ,᾽ ἅς. 

18. γείμγ; ο ἐλαΐ τυλῆίελ ἐς το] 84165, ρατιϊου εν οὗὨ Γαδ] ρσορεγίγ, 
ὙΟΥΘ Ὀ5114}}}7 [ει ρούασυ, ἴπ6 βιὈ]6οῖ5 5014 Ῥεϊηρ τεάδθεδῦϊε. ΝΏΘΩ 
{86} σψετα στοἀεξειηξα [ἢ6 5ε116σ νοι] “ τεϊυσῃ ἰο μαΐ ψν Β]οἢ ννᾶβ 5014.᾽ 
ΒΥ ἴπε [,δ΄. τεαὶ ρσορεχ τεϊαγηδα ἰο ἴδε οτἱρίμαὶ οσεῦ δἱ {πῸ γϑᾶσ οὗ 
[τεράομαβ. Τηϊθ Ὠορα 15 ναΐῃ: ἴῃ σουλτηρ σΑΙΑΠΆΥ 58|4}} ΟὈ] ἰογαῖα 
411 (Π|65. Οἰδεῖβ οσοη͵θοίατα ἴπδξ [Π6 Ῥτορμοῖ Ὧδς Ὀείοσε ἢϊ5 τωϊηα (ἢς 
ς456 οὗ ἴδς οδρίϊνεβ οαττεα ἀννὰῦ 1 7 εποϊδοίη, ψο σγεσα σοσαρε δὰ 
ἴο τΏ8Κε ἰοσοθα 54165 οὗ [8 εἰσ Ῥσυορειν Ὀείοσα σοϊηρ ἰηίο οχῖ]α, δθα γγῆο 
Ἰοηρσεὰ ἴο τϑϊυγῃ ἴο οἰδίχη ννμαΐ ννᾶϑ5 {Π6ΐγ5. 

αὐἰϊάοιρρα ἐλεγ τυέγό γε αἰδϑε] Οτ, ΜΨΏ110 ὈΏΘΥ ΔΘ; 1.6. ΠΕνΌσ, 50 ἸΙοὴσ 
85 ἴΠ6γ ᾿νε. 

7,0» ἐλε υἱεῖο!} ΤἸηκίεδά οὗ “ νἱϑίοη ᾽᾽ τυγαζὰ ΞΒου]ά Ὀδ τεδὰ : Ζζ0. ταὶ 
18 ὌΡΟΣ 811 ἢπ6 τη] τπᾶθ ὑμοΣϑοῦ,᾽᾽ 9 νυ. 12,14. ΡτγοῦΌΔΌΙΥ [6 οἰδυβε: 
““ἴογσ (ῃς νἱδίοη (ντδῖἢ).. «ποῖ ταϊυγῃ ᾽᾽ σου ἃ Ὀ6 οτϊτοα ἃ5 δοοϊἀβηϊαὶ 
τορεϊ ἤοη οὗ ργενίουβ ψοσζάϑβ. ' 

σίγερρίλος; ἀΐηρεσε. λὲς 172] Ῥειδαρβ: μεῖζλογ «“ἀαϊ Ὁ} ο"δ ζεε 
δοά οΓ ἀὶς {72 (πιαϊπίαϊη μ15 116) ἐπε δὲς ἐρμείφωξγ. ὙΒοβε ἀνε οὐΐ 
584}} ποῖ τεΐυσῃ, δηᾶ ἴῃοβα τετηδίπιηρ 5841} αἷς ἴῃ [Ποὲγ 5ϑῖη5. Οὐ ἱξ [Πδτὸ 
6 πο χϑίδσθησα ἴο ἴποβα ἵψὸ οἶδϑβθθβ (Π6 βἰδϊδηγθηΐίβ ἃῖα σεηεῖαὶ : ὩΟΠ 6 
5881} τοίυσῃ ἴο ᾿ὶ5 ροββεϑβϑίοῃβ, ἀπ ΠΟΘ 588}} ᾿ἶνα ἰῃ ἢΐἷβ ἱπ! αὐ γ. 

14 257. ῬΙΟΤΌΚΕ ΟΕ ΤῊΞΒ ὈΙΒΒΟΙΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ 5ΤΑΤΕ. 

(1) υν. 14--.8. Τδε γυτηρεῖ 5841] βοιιηά (ἢ δἰάττη, Ὀὰΐ ἤθη 5841} ὑστα- 
Ῥᾶτα Βἰτηβο ἔοσ {86 Ὀα[16. ΤῊ ϑνοζὰ 5Π4}} ἀδενοῦς ψιςουΐ πὰ ἔδυλληβ 
σοηβης ΜἱΠη. Α ραγδα γβίηρ' Ἰθσσοσ 5841} βεῖζε ὑροη 8]]. 

(2) υν. 19---22. ΤὮΘΥ 5114}} σαϑὶ {πεὶς ρο]ά δηᾶ ϑἰϊνοῖ ἰπῖο (ῃ6 βίσγεεϊβ, 
ἴον ἰ σδῃπόΐῖ ὈυῪ ψΒογον ἢ ἴο ἀρρθᾶβα {μοῖρ θηρσεσ. ὙΒεῖς νθΆ ἢ 
ὙὩΪΟὮ νγὰβ {πεῖν ρυῖάς δπὰ ὩΙΟὮ [ΠΟῪ υδεὰ ἴο ξατίμοτ [μεὶγ ἀροτηϊμδιὶοι 
5841} θεοοῖης ἴῃ ῬΥΘΥ οὗ [6 ἰηνδάοσ. 

(3) υν. 23--ῦ. ΤΒΘ ΟἿγ ἰβ 1]} οὗ νίοϊεπος (πετγαίογα ᾿ξ 584}1 ΡῈ σίνϑεῃ 
ΟΡ ἴο ἴδε ψοσϑῖ οὗ ἴῃ μοαίβεῃ. Ῥευρι σιν δηά 5ἰυρεοίδοϊοι 5}8]] 
βαὶζε Κίηρ δῃὰ ρϑορῖβ, ὑγίεϑδὲ δῃὰ ρτορμοῖ αἰϊκθ. ὙΏΕΥ 588}} ἴον 
Ἰεθονδῃ ἤδη ἢἷϊ5 Ἰαἀρτηδηΐβ ονεγίδϊος (ἤδηι. 
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ΤΠΟΥ μάνα ὈϊΪονῃ ἴΠ6 {τιυτηρεῖ, ὄνθῃ ἴο τᾶῖα 4}1 γεδαν ; τά 
Ὀὰσΐ ἢοηδ ροσίῃ ἴο [6 Ὀδίι16: [ῸΥ Τὰν ψταῖῃ ἐς ΠΡΟ 4}} (ἢ 6 
του τυἀς6 τΠοτοοῦ ΤΠ 5νοσά ὧς ψιτοαυϊ, δηαᾶ [86 ΡΘΒΈ]ΘΠςΕ 15 
δηά [6 δηγηα νη : ἢ6 (Πδὶ ἐς ἴῃ [ῃ6 δε] ἃ 5}4}} ἀ16 στ 
ἴῃς ϑνογαὰ ; δῃά ἢδ [ῃαϊ ἐς 1ῃ [6 ΟἸΥ, ἰΔπλης δηὰ ρεβί δῆς 
5Π8}} ἀδνοῦῦ ἢ. Βυΐϊ (6 τἢδὶ εβοᾶρα οὗ [ἢθπὶ 5}8]] τό 
650ᾶρ6, δῃᾷᾶ 5}4}1] Ὀ6 οἡ [ἢ6 τηουηΐίδιηβ Κα ἄονεβ οὗ [ἢ6 
γ Δ} Υ5, 4}1} οὗ [δ ὩἸΟΌΓΏΙΩΡ, ΘΥΕΙΥ ΟἿΘ ἴοΥ Ὠ15 Πα γ. 
ΑΙ] μαηᾶς 5041} Ὀ6 ἔβθὶβ, δηά 811 Κῆθϑϑ 5041} θῈ ψνϑαὶς (5 17 
αῖοι. ΤΏΘΥ 5}4}} αἷἰϑο σιγὰ ζλθριδείσος ΜΊ 5δοϊο] οῖῃ, δηᾶ 18 
ὨΟΥΙ͂ΤΟΙ 5}4}} σονεῖ ἴδ ; δηα βῆδτηβ Ἅἤαίί δέ ΔΡΟῊ ἃ]] ἴδο685, 
δηα δ] ἄηθθ5 ὕροη 8ἃ}} [πεῖς μεδάς. ὙΠΘΥ 5}4}} σαβὶ [ΠΕῚΓ τᾷ 9 

14 -1858.ὡ. ἘἘΟΙΤΙΈΒΘΝΕΘΘ ΟΕ ΤῊΕΒ ὈΕΒΕΈΝΟΕ. 

14. Ῥτεραγαίίοῃβ ἔοσ ἴῃς ἀείεησε αγὰ τπιδὸ Ὀυζ [ἤδτα 15 ὯῸ σοῦυγαρε ἴο 
Ἐν [ἢ6 ΘΠΘΙΏΥ, ἔος ἴμ6 νταῖῃ οἵ αἀοά ὕρου ἴμειι ῥγεάεϊεσιλίηθβ {πεῖν 
ἀείοαι. 

εὐ»: ἐο γπᾶξε αἰ] γεανἹ] ἙἘαΐδοῦ : δηὰ πᾶ} τηϑδὰθ (ἰηΐ. 4Ὁ5.). 
1δ. (ομ;Ὀ. 1,Ἅπ|. ἱ. 20. 
16. Ἐεδά: διὰ ψ 8608 (1ἢ ὉΠΟῪ ὑμδῦὺ ΘΒοΔΡ9 οὗὨ ὕδθυῃ 581}1811 ΘΒΟΔΡΘ, 

ΤΏΘΥ Ε.811 ὯΘ ὌΡΟΣ [6 τηοτπ δ! 5. 
79202477:2290] ΤῊΪΚ5 τοίετϑ ἴο (ἢ6ς ἄονεβ: ἴῃ6 διριεἶνεβ 58.411] Ὀ6 οἡ (ῃς 

τηουηΐδ] 5 τ τεΐαρε) Κα ἄονεβ οὗ ἴΠ6 νδ]]6γ5, 411 οἵ γν ] ἢ τι υΓΆ. 
15. 1ἰχ. 1, ὟΝ τρόϑδῃ 81] {πὸ Ὀδαῖβ, ἀπά τηουσῃ 5οσα {ἰκὸ ἄοναβ ; χχχν 
14, [Ακ6 ἃ βύναῖ ον 580 ἀϊά 1 ομαίϊοσ, 1 ἀἰά τηουγῇ ἃ5 ἃ ἄονυθβ. Τῆς 
ΔΑτδρὶς ροείβ οἴδῃ σείοσ ἴο [6 τηουγηΐηρ οὗ {Π6 ἄονε οἵ τἱηρ-ἄονα 
(Κυμιτῖ) ἃ5 Ὀεΐπρ |κὸ [Πεἰσ οσῃ. 8:66 [ἢς οἰδιοη5 οὗ ΑΒΙνγατάϊ, Βα] εῖ 
6] ΑΒπιᾶσγ, Ρ. 101 8.84. ϑ΄τῈ1]1Α]Ὁ ἰη [ἢ 6 ΒαρΥ]οπίδη Ῥεμίϊεητῖα] Ῥϑβαὶτηβ 
(Ζίκωσηθση), 5. ἱ, το, {|κὸ ἄονεβ ἀο 1 τιουζῃ ; ΟἹ βῖρῇβ 1 (δθα τω γϑεῖξ; 
ῬξΞ. νἱ. 4, νἱῖ. το. 
,ον δὲς ἐμίφωϊ} Οὖ, 1π; ἴῃ (ἢ σοῃβοϊουβῃθββ οὗ ἰξ δηᾶ ἰΐ5. Ὁοῃβα- 

αυθηςα8. 
17. Το ἀεκοσριίοῃ γεϊασης ἴγοτῃ [6 οοπάϊίοη οὗ πε πιρινες ἴο 

ἰδὲ οὗ [Π6 Ὀεϑίεροὰ, Ῥχγοβίγαϊΐοῃ δῃὰ ἀδϑραὶγ 56ε1Ζζεβ ἤθη. Τὴς βριγαβ 
οὗ [6 παπᾶ “ πδηρίηρ ἀονπ,᾽᾽) δῃὰ ἴῃς Κῆθεβ Ὀεσουηΐηρ ὁ“ νγαίοσ "ἢ δ. 
Ἔχργαβϑῖνα οὗ σοσηρίεῖς ραγαϊγϑὶβ οὗ βξεηρίῃ!. ΧΧ. Ηἰΐ. ἱηϊογρτεὶ (ἢ 6 
Ἰαϊίοσ ρῆγαβα ᾿ἰἴογα!γ. (, οἢ. χχὶ. 7; 15. χιϊῖ, 7; 76Γ. νὶ. 24. 

18. ἀογ70;7 «λαϊὶ εσνεῦ ἐλερε] ΟΥ, ΥΘΙΔ ΟΠ ρ,, ἰοττοσ, [οὉ χχὶ. 6. 1ἱ 
5841] (ΔΚ6 βίος Πο]ὰ οὗ ἔπειτα τἢδὶ 1 58.811 Ὀ6 411 ονεῖῦ ἴῃ 6πὶ, 1κὸ ἃ ραἂγ- 
ἐνὸν ΓΟΥΕΤΙΒΕ ἴδε. Οἱ, [5. 11ἰχ. χ7, 6 ψὰ5 οἰδὰ ψ 1 Ζθα] 85 ἃ οἷοΐκα; 

5. ἶν. 6. 
δα ά,ε::} Α 5ῖρτι οὗ τηουτηΐηρ : [5. χν. 2, ΟἹ 8}} ῃθδᾶβ8 5841} ὈῈ Ῥα]ὰ- 

Ὧ688 ; Μὶς. 1. τό, ΕὨ]ατσα τ[Ὦγ Ὀδ]η655 {κα ἴῆ6 νυ]!ατε. ΤῊ ἰοηϑυτα ἢ 
ἴοκοη οὗ χηουγηΐηρ, ΘΟΙΠ ΠΟ ΔΙΠΠΟῺΡ᾽ ΤΏΔΩΥ͂ Ὠδιϊοη5 οὗἉ ἀῃ Πα Υ, νγᾶ5 ΘΟἢ- 
δηθὰ διηοηρ 86 Ηδῦτονβ ἴο 5ῃανίηρ ἴῃς ἔτοπΐ μαζὶ οὗ [6 πεδά (Ὀευῖ. 
χὶν. 1), δηὰ νγὰϑ ἰοσθ άθῃ ὈΥ ἰμ6 [,δ-ὺ7ὺ ἴῃ ([μ6 οα5ς οἵ ργεβίβ (ἴμεν. χχὶ. 5, 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 4 
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ΒΙΪνοῦ ἴῃ (ἢ6 5ἰγεείβ, δηά [πεῖν σοὶ 50.411} Ὀ6 τειῃονεᾶ : [Π6ῚΣ 
ΒΙΙνοσ δηὰ {ΠΕῚΓ ρο]ά 58}4}} ποῖ θ6 8δ0]6 ἴο ἀεἰϊνε τἢθτὰ ἴῃ [ἢ 6 
ἄδγ οἵ [Π6 νψταῖῃ οἵ ἴηε ΤᾺ : ΠΟΥ 5041] ποί βαιβίν ΠΟΙΓ 
5015, ποι τῃδγ ἢ}} {πεὶγ ον ε]β : Ὀεσδιιβα 11 15 ἴῃ 6 βία ]]1ηρ- 
ὉΪοΩΚ οἵ πο ῖγ ̓ π]αυ ν. 

ΑΚ ἔογ ([ἢ6 Ὀδδαίγ οἵ μῖ5 ογηδιηεηΐ, ἢθ βεῖ 1 ἴῃ τη δ] ϑίυ : 
θαυῖ [ΠΥ τηδᾶβ [6 ᾿τηᾶραβ οὗ [ΠΕῚΓ Δοϊηϊ δ οη5 σηα οὗ {ΠΕΙΓ 
ἀοιοβίδο]θ (Πηρ5 {Π6ΎΘὴ : ἱμβογείοσε αν 1 5εῖ ἰΐ ἔδυ ἴσοῖὴ 
[θὼ. ΑμΑΙ Μ1}} γίνε 1 Ἰηῖο [6 Ὠδηᾶς οὗ ἴΠ6 5 ΓΔΏΡΘΓΒ [ῸΓ 
ἃ ῬΙΟΥ, δι ἴο [ῃ6 ψιοκοά οὗ [ῃ6 δαγίἢ οσ ἃ 5001}; δῃᾷ {Π6Ὺ 
504}}] ΡΟ] ᾿ἴ. ΜῪΥ ἴδοθ Ψη]11 ἴὰγῃ 4150 ἔτοτῃ {Ππεπὶ, δηά 
[ΠΟΥ 5}}4}} ρο ἴα ΤΥ βεογεῖ φέσω : ἴου ἴῃ ΤΟ ὈΘΓΒ 5}4}} δπίου 

οἴ. ΕΖεϊκ. χ]ῖν. 20), δῃὰ οὗ [8 ψἢο]6 ρεορὶς (Ὠεαῖ, χὶν. 1), οἵ. Απι. νἹ]Σ. 
10; ]ετ. χνὶ. 6; [κν. χίχ. 27. 

19. Απιϊάκι (6 ἰδιηΐηα [ΠΟΥ Τοαϑὶ (Πεὶσ βΙ νοῦ δηα ρο]ὰ νὰν ἴῃ [6 
βίγθείβ, ἰϊ σδηποῖ ρσγοόοοῦυσα ἴμδηλ ἰοοά. Οη ἴῃ6 Ὠοττοῖβ οἵ ἰατιΐηα ἀστὴρ 
[Ὠς 5ἰεσε οὗ [ἐπ βα θαι, οοτηρ. 1.841. ἱν. 4, 8--το, ἢ. 11, 12. 10,20, ]. 11. 

φοίά «λα ἐε γερισουεα ἘΛδΙμοΥ : Β8811 ὍΘ 8ἃ Ὁπῖτρ ΠΟΙ]ΘδΣ, ᾿ἰϊ. αη- 
οἰδδῆηθθβ. ΤῺ ἴοι σαΐευϑ ῬΡΥΟΡΟΥΥ ἰο ἔδηιαῖα ἱπιριτῖγ, δπᾶ 15 τῆς 
βίγοηρεβὶ Ἔχργαβδβίοι ἴου “ οδ]εοὶ οἵ ἀρῃοστεηςς ;᾽ οἷ. οὗ. χχχνὶ. 17, Ὑ ΠΟΤΕ 
[6 ΡΘΟΡΙε᾽5 ἱἀο]δίτ 65 ἀγα ἰῃ [ἐμονδἢ 5 εγε5 85 ἃ Ὑψοτ ἢ 5 συ ρυσιγ. [κε ν- 
ΧΧ. 21. 

ἐς ἐδε εἰ μόϊρρδίοοξ] Ἀδὰ Ὅθθπη. ὙΠεῖν ροϊὰ δηὰ 5: ]νὸῦ πὰ5 Ὀδοη 
ἴο [δ βοπιθίξηρσ Οἡ ψΏΙΟΝ (ΒΟΥ Πᾶνα βία] 6 δηᾶ (4]16ῃ, 1.6. ἃ 
σϑυβε οὗ [πεῖν 5βἰπηϊηρ; οἵ, οἢ. χὶν. 3, χ]ῖν. 12. 

420. Ἐσδά: πᾶ [9 ὈθδοΓΥ οὗὨ ᾿ΠμΟΙΣ ΟΥ̓Πδτθην ΠΟΥ ὑπχθά ἴπτὸ 
Ῥτὶᾶο, δπὰ [ΠΟΥ τηΔᾶθ0 1:6 1τη|8098.. Γ[Ὠθχοοῖ; ὑπΟΣΟΐοσο ὙΜΨΠ|ΠΠΙ11 ΤΆ ΚΘ 
4ῦ ποῖο ὕμπθι 8 Οπρ Ὡποθδῃ. ΤῈ (Ὠϊηρ βροίκθη οὗ ἰ5 511}}} (ποῖσ 
ΒἰΪνοσ δηὰ ροϊὰ; (815 [Π6Υ ποῖ οὐΪγ ἰὐγηεά ᾿ηΐο ῥγίάθ, Ὀυΐϊ τηδᾶὰς 4]50 
ἵδρο οὗ ἰῖ. Ηοϑβ. 1ϊ. 8, 1 τὴ Ρ|16ἀ ὑπίο ΠδΥ 5] νεῖ δηά σο]ά, ψ ὩΙΟᾺ 
(ἢν υϑοὰ ίογτ Βα]; υἱῖδ. 4, Οἱ ἴδοὶν δῖ νοῦ δηὰ ροἱὰ πᾶνε {Πε  πιδᾶς 
[δ ἰάο]5, [μδὶ [Ώ6Υ ταῖρῖ ΡῈ ουἱ οΥ. Οἷ, οἢ. χνὶ 11; 2 ὅδιω. 1. 24; 
7ετ. ἷν. 30. 

21. Βεοδυβα οὗ (5 ἀρυξε οὗ [πεῖν 5] νοῦ δηὰ σο]ὰ ἴῃ τηακίηρ 1ἰ ἰηἴο 
ἰάο]5 1ξ 584}} Ῥδοοτῆς (6 Ὀγεὺ οὗ ἴπε (μαϊάθδηβ, ψῆο 584]} ρτοίδῃβ 
ἴϊ, τυτηΐηρ 1 το ἃ βδοζϑὰ ἴο ἃ σοϊῃμοῃ υ86. [Ι͂ἢ ἃ οογίαϊῃ 56η56 4]]} 
[πδἰ νᾶϑ ἴῃ [586] τγᾶϑβ βδογεά, δπὰ [86 τηεσὲ ίδεΐϊ οὗ ἴδε Ὠδδίῆθη ἰακίηρ 
Ῥοββαββίοῃ οὗ ἰΐ ργοίδηδά ἰζξ. Ηοβ. χ. 6, 1[ἰ ([8ε οδ]ῇ 5}4}} Ὀ6 οατιτιοα 
τππίο Αβϑγηδ ίοσ ἃ ργθϑθηΐ ἴο Κίηρ [αγςῦ ; οἴ. 15. χὶν!. 1,2; Μὶς. 1. 7. 

22. Τἢδ ΘΗΘΠΊΥ 5ἢ4}} ρεπείγαίς ᾿ηἴο ἴῃς [6 Πρ]6 δηα Ῥτοίδης 1. 
Ζμ70:.. .7γονε 122] ΤὨϊβ τηοδὲ παιιγα! Πῦ σγοίεσϑ ἴο [5γαο], ἔγσοπι ΤΠ ΟΠὶ 

[86 Ι,οὐγὰ ψ1}1 ἴατῃ Ὠ5 ἴδος ἰπ δῆροσ, οὗ. σ. 11. [1 τὐρῃὶ τεΐίογ ἰο [ἢ6 
ἱηνδάοσ, ψἤομ [86 Γ[ογὰ ψ}}} ποῖ Ὀεμο]ά Ῥαΐ ρΡειτοϊτ ἴο οσκ ἢἷ5 Ψ}1]], 
οὗ. [,Δὰ. ἰϊ. 3. 

σεογεΐ ὉΪΔ06] 15 ῬΓΟΡΔΌΪΝ ἴῃς ἰδρ]Ὲ (1[4π|. ἱϊ. 1); [655 Ὠδίαγαὶ 
που]Ἱὰ ὕε [ἢς οἸγ. 6 ψογὰ ““βεογοῖ,᾽ βοψδνου, 15 ποῖ ἴο Ὀς τοίεγγοά 
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ἰηΐο 1, δηα ἄθη]ε ἴ. Μαῖϊζκε ἃ ομδίῃ : ἴογ ἴῃ6 ἰδηά 15 1} οὐ 
ὈΪΟΟΩΥ οτπι65, δηὰ τς οΟἰἿγ 15 [}} οὐ νϊοϊθδηςθ. ὙΝΒοσείοσε 1 
Ψ1} Ὀσηρ ἴἢ6 σψοῦϑὶ οὗ ἴῃς πεδίμεη, δηὰ [ΠΟῪ 5}4}1 Ῥοβϑθ88 
{Πεῖσ ἤοιι565: 1 ΜΠ} αἰθοὸ ππᾶκα [ῃ6 ρορ οὗ ἴῃ6 βίτοηρ ἴο 
οθ856 ; δηᾷ {ΕΓ ΠΟΙΥ ΡΪδοαβ 584}} ᾿ς ἀεῇ]εα, δϑίγαοιοη 
σοτηείῃ ; δηά ΤΠ ΕΥ 5}4}} 56} ρεᾶςς, δηὰ 2{εγε σΖαζ δφ Ὥομα. 
ΜιβοδΙοΥ 5}.4}} σοῆθ ὉΡΟῺ τιβοῆϊοί, δηα στυτῆουγῦ 5041} Ὀ6 
ὉΡΟῺ ΓυΠΊΟΌΓ; ΠΕ 5ἢ4}} [ΠΥ 56Ὲκ ἃ νἱβίοη οὗ [6 ργορδεοῖ ; 
Ὀυΐ [ἢ6 Ἰανν 58.411} ρου ἢ ἔτοπὶ (ἢ6 ῥχγιθβδῖ, δῃᾷ οουηβεὶ ἴτΟη] 
τῇς δῃοϊθπῖβ. ΤΏ Κίηρ 58}4}} πγοῦγῃ, δηα [6 ῥυῖησα 584}} θὲ 
οΪοϊ πε νι ἀδϑοϊδίίοη, δὰ τ(ἢ6 μδῃᾶβ οὗ [Π6 ρϑορὶβ οὗ [ἢ 

ἴο ἴδε αγεαρεεη οὗ (ῆε ΜοΞξί ΗΟΙΥ ρΐαςε; ἴπ6 τηθδηϊηρ 15 “ἼΩΥ Ῥσχεοίουβ 
ΚὨΐϊην. 
ἐγ ν: ἐλε γοδδεγ:] διὰ ΤΟΌΌΘΙΒ; ἴῃς (μαϊάθδη ὈΠαρσεῖβ.Ό ΤΏς νογάβ 

““Ρο]]αἴε" δηὰ ““466]6᾽ ἀτὲ ἴῃς βδπηε; Ὀείίεσ, ὈΧΣΟΪΔΠΘ. 
238. 2αξε ἃ ελαΐ»)] ᾿Ὲ6 ομαῖῃβ. Τῆς οπαίη σου] ΟὨΪΥ Ὅς ἴογ Ὀἱπάϊηρ 

(ης σἀρίϊνεθ ἴο ΟΔΥΓΥ ἴποηι ἱπίο εχῖϊθ. [1ἢ 15. χ]. το ἃ 5ἰγηλασ ψοσζὰ 
5 υ5οα ον ἴ8ε 51 νοῦ ομαϊηβ νὰ τ ϊοῇ ἴῃς ἰά4ο]5 ννεγα ἰδϑϊθηθα ἴο ἴῃς 
γγὰ}} εϑὲ [ΠΟΥ ϑῃουὰ ἰοίίοσ οὐ [411; δηὰ ἴῃ Νδὰ. 1. το ([ῃ6 νευὺ ἰ5 
τεηἀοτοαὰ ““ψοτα Ὀουηά᾽ υἱ τ Ἑμαῖης (ἀποῖῃεσ ψογά, 76Γ. χὶ. 1). [1 
(Ὡς τεδάϊηρ Ὀ6 οοττεοῖ [ἢ 56η56 15 ἠοῖ ἀουρί}. [1 σηυβὲ Ὀ6 σοηίεξθοά, 
Βονανοσ, ἴμαΐ ποιῃίηρ ἱπ ἴΠ6 ἴεχί βυρσρεβίβ ΔΩΥ τείεγεηοα ἴο Ἵμδίῃβ. 
ΙΧΧ. οοηπῃεοῖβ νν ἢ ἰμ6 Ρχεοβαϊηρ (50 5.1.) δῃὰ τοδάβ : δῃά {Π6Υ 5}4]} 
σοῦὶς αἰδογάοσ (ἀςβ]οηθηϊ). Οογῃ. βαυρρεβίβ ἵνο ἰηΐ, αΌ5. (αἰϊεν χχὶϊὶ, 
46), νἱΖ. τὰζβῈ δῃηὰ εἸΡ Υ οὐ! (οἴ. ΡΞ. ΟΧΧΧΥΙΪ. 7; [5. χχίν. 1). ΟὈΠΟυΒΙΥ͂ 
ἘΠΕῚ οὗ [6 νψοσάϑβ 15 ξοὰ ΌὉγ ἘΖεκίθὶ. ΤΒα ὑγεβεηῖ τοδαϊηρ 15 ΒΟΔΥΟΟΙΪΥ 
οσίρίηδὶ. 

24. τοογεί 97) λει λεαΐλε] ΟἿ. χχυἹδ. 7, ΧΧΧ. 11, ἴδ τοΥυτ]6 οὗ [δ6 
ὩδίίοΒ. στ. νἱ. 23; ΗΔΌ. ἱ. 7. 

“ἦε 2ο» οὗ ἐἀξ τἱγοριρὴ Οὐ, Ὁσίἀθ. [Ιῃ χχῖν. 21 ἴἢς ρυϊάς οὗ {ἰπεῖσ 
ΒΕΩΡ, δηᾶ 50 υχΧ, πόσο. Οἱ. χχχὶ, 28; [,δν. χχνὶ. 190. ΤΠ6 
ΒΡ6 ]ηρ οὗ ““βαποϊπασιϑ᾽" 15 Δ Αγδιηδίβῃ. 

26. 4 εείγμοον εογιδέ}} Οὐ, δηρυ βῆ, 
26. “Με ολέζί.. πεῤορ ηρεΐρολθ) 1.6. ΤΥ Υ ὉΡΟῚ ΟΔΙ ΠΥ; δηὰ 

““ταμηουτ᾽᾽ οὗ τηϊϑέοσί ας Ὁροη πιηοαγ. 76γ. ἷν. 20; 15. ΧΧΥΙ. 10. 
ὀμέ 106 σατο] διὰ (Π6 ἴανν.0 [Ιξ ἰ5 ᾿πηρ] 16 ἴῃ 5εοἰκίηρ ἃ νἱβίοῃ ἴστΌσα 

6 ῥσορμεῖ (Πδΐ πὸ νἱβίοη 5 στδαηίεα; δηὰ ἰῇ ἰανγ, 1.6. ἀδοϊδίοη οΥ 
)υάρτηεηῖ, Ξουρσῃϊ ἴτοπλ π6 ῥγιεβῖ, οθᾶβεβ; δ ΠῸΓ οδη ἴῃς αἰάδτα ρῖνα 
ΔΌΥ σουηθεῖ. ὍΤὮδ βᾶπγα ἰἴγαα ο]45565 οἱ δανίβευβ, νἱΖ. ρυορῃσίβ, ῥὑυὶθϑίβ, 
δηα εἸάθιβ ΟΥὐὁἨἁ υἶβ6 σῇ 86 5ροόκϑῆ οἵ 7δεζ. ΧυἹ, 18. ΑἹ] βουγοαβ οὗ 
τονε δ! !οἢ ἀγα ἀστρ. (, 1,4π|. 11, 9, ΤῈ αν 15. ΠΟ ἴΏΟΤΘ, ΒῈῚ ρσορμοίβ 
8͵5ςο βηὰ ἢο νἱΞίοῃ ἕγοτῃ (6 [,ογάὰ. 5. ᾿ἰχχὶν. 9; Μις. ἰἰϊ. 6. 

21. ξίηρ σ“λα11 »ιοηγη} 4 ϑᾶτη. χὶχ 1. Τὴ ““ρυποθ᾽" 15 ΕΖεοικῖθὶ 5 
514] ἴθ ἴοσ [86 οἰϊεί οὖν] σα]οσ, δὰ Ῥυηοεβ ἰοῦ ἴποβα οὗ ἴῃς τογαὶ 
μοῦβθ6. Τδδ οἴδιβα “ἴῃς Κίηῃρ 51.411 τηοῦγη᾽" 5 ψαηηρ ἴῃ ΓΧΧ. Οἱ 
4“ Ο]οι δὰ ἩΣἢ ἀαϑοϊδίίοι,᾽, 1.6. υςΓΕΥΪῪ ΔρΡΡα!]βά, οἵ, τ“. 18, χχν]. τό. 

4---2 

23 



52 ἘΖΕΚΊΕΙ, ΛΜ]. [ν. 27. 

Ιαῃὰ 50.411} Ὀ6 (του ]θα : 1 Μ1]1 ἄο υπΐο [δῖα δίϊοσ [ΠΟῚΣ αν, 
δηά δοοοσγάϊηρ ἴο {πεῖν ἀδϑογῖβ Ψ11Π1 ιᾶρε τε ; δηὰ (ἢδΥ 
5}4}} Κπονν παῖ 1 γι [6 [ΟΚΡ. 

σεεον ηρ ἐο ἐλεὶγ ἀέεεγί 5} 1ϊ. γμάπιδρεές, ἷ, 6. ̓γώρῦ θῶ δηά ἀδράς, ἃς 
οὗ. ν. 7, ΧΙ. 12 (ΠΑ ΠΠη6γ5). Α1}1 {παὶ 5ῃουϊὰ ἀείεπα δηά ξανὰ [δε 5ἰδῖς, 
ἔτοσῃ ἴδε Κίηρ' ἴο ἴῃς Ρξορὶε οὗ ἰῃε ἰδπά, 5841} θῈ ραγαϊγβεὰ δῃηᾷά με] ρ 655. 
ἼΒε Ιοοσὰ νἹ]] πάρε τΠδῖὰ δοσοταϊηρ ἴο (Πεὶγ ἀοίϊηρβ δηὰ (ΠΟΥ 5}4]]} 
Κηον (μαΐ Πα 15 [ἐμονδῇ. 

ΤΗΙΕΡ ΘΕΟΤΙΟΝ. (ΟΝ. ν11]1.--ΧῚ. ΝΕΙ͂Ν ΙΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΕΗΟΝΑΗ 5 
ΨΙΤΗΡΒΑΨΑΙ, ΒΕΟΜ ΗΙΒ ΒΟῦΒΕ, ΑΝ ΤῊΒΞ ΑΡΡΒΟΑΘΗΙΝΟ ὉΒΕ- 
ΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ [ΕΚΌΞΑΙΕΜ. 

Οη ἴδε ΔΓ ἀδΥ οὗ (6 5ἰχέῃ:. πιοηία οὗ [με 5ἰχίἢῃ γεὰσγ οἵ (με (δρ- 
Ὀνὴν οἵ εμοίδοῃϊη (Β.Ο. 591) ἴΒ6 ῥγυορμεῖ 5αΐ ἴῃ ἢ15 ἢουβε δπηᾶ [ἢ6 
εἰἄετβ οὗ [ἢ6 δχὶϊε βαΐ Ῥείοσγαε ϊΏ. Μονεά ὍΥ {μεὶσ νογάς οὐ ὈΥ {86 γ 
ΡΓέδοηοθ ἢς [611 ἴῃηΐο ἃ ἴσδῆσε δῃὰ νγᾶς ἱγδῃβροσίθα ὈΥ [ἢς ξρίΐ ἴο 
7επιβαϊθαι, ψνἤεγε ἃ βεσὶθβ οὗ αυθηΐβ ραϑβεὰ Ὀεΐοσε ἢΪ5 νίαν. 

Εἰτγβῖ, οἢ. νἱῖῇ!., ἃ νἱδίοῃ οὗ [πε 1Δο]αίτ65 ρσγδοι δε ὈΥ 411 οἴδϑβεβ ἴῃ 
[6 ἢουβε οἵ (Π6 Ι,οτά. 

ΘΘΟΟΠΑΪΥ, οἷ. ἰχΧ., ἃ νυἱβίοῃ οὗ ἴῃ6 τηδϑϑεηροιβ οὗ ἀϊνίηθ νεηΡόδηςςδ, 
ἀπά [Π6 5]διρηϊοσ οὗ (ῃ6 ἱπῃδὈϊ δηΐ5 οὗ ἴδ οἰ(γ. 

ΤὨϊγάϊγ, οἷ. χ., ἃ νἱβίοῃ οὗ [6 ἀεξισιοιίίοη οὗ [μ6 οἰἰγ ἰΐβε!ξ ὈῪ ὅτε 
ἴτοτῃ ἀοά, ν ἢ ἃ πεν ἀσδοηρίίοη οὗ [ἢ6 σμεγαΐτα. 

Ἐουχίδ])γ, οἰ, χὶ., ἃ νἱϑίοῃ οὗ ἴδε ἱπίθγμδὶ οοπάϊπίοη οὗ ἔπε οἰΐγ, ἴδε 
σουη56}5 ἀπὰ (Βουρῃϊς οὗ [πε ἰεδάεσβ. Ὑηδη [ἢς ἀερασίατα οὗ [Θῃονδἢ 
ἴτοῃ (6 οἰΐγ, δῃηά γϑῆθναὶ οὗ ἴῃς [ἤγεαϊ οὗ ἀεσβίσυοϊςοη, Ὀπὶ ἃ 
Ῥτουηῖδα οὗ ταβίοσζαϊΐοῃ ἴο [ἢ 056 δἰ γον ἴῃ 6χ!]6. 

ΕἼΠΑΙΙΥ, αννακίηρ ουὐἱ οὗ 5 ίγδῃσθ, ἴδ6 ρσορβεὶ παγταῖεβ ἴῃς ὑγοσδεάϊησ 
τανε δος ἴο ἴῃ εχ 65 (οἢ, χὶ. 25). 

ση. ΝΙΙ1. ΤῊΞ ΜΑΝΙΕΟΙῸ ΙΘΟΙΑΤΕΆΙΕΒ ΟΕ ΙΘΕΒΑΕΙ, ΨΗΒΕΕΒΥ 
ΤἸΉΕΥ ῬΒΟΕΑΝΕῈ ΤῊΞ ἨΟῦσΕ ΟΕ ΤῊ [Ι͂ΟΚΡ, ΟΑὔΒΙΝΟ ΗΙΜ ΤῸ 
ΨΙΤΗΘΚΑᾺῚΝ ΕΚΟΜ 1Ἰ. ' 

Εσουτσ ἰἀο]αίτουβ βοθηθ5 ρ8358 Ὀεΐίοτε ἴῃ6 ὑσορἢ οί β νον. 

(1) συ. τ--ό. Ἧξε ἰ5 βῆενγῃ δὴ ᾿ἰπηᾶρε, οα]] 6 [ῃ6 ἰπηαρε οὗ εϑ] οῦΞΥ, 
βἰἰυδίοα ΔΡΡΡΑΙΕΠΕΥ ἴῃ ἴΠῈ ουἵογ οουγί, Ὀὰΐϊ Ὡδᾶγ (ἢ6 σαΐενναυ ᾿εδάϊηρ 
ἰο [ῃ 8 ᾿πηογ οουτί. Ἂ 

(2) συν. γ--ῖῖ, ἴῃς 5θογαὶ ἰάοϊαϊσίος ὑγδοιβεα ΟΥ̓ [πΠ6 οἱ ἄθσβ ἴῃ (ἢ6 
ΔΙ ΌΘΙ5 οὗ [86 σαίΐονναυ. 

(3) υν. 12--13, [6 ἸΑπηοηίδ ΠΟ ἴου Ταζησυζ οσ Αἀοηΐβ ἐπραροὰ ἴῃ 
ὉΥ 16 ᾿ψοπΊΘῃ. 

(4) συν. 15---τϑ, κυη- ουβΐρ ῥγαοιβοὰ ἴῃ ἔτοηϊ οὗ (6 ἰδρὶς ἴῃ ἴΠ6 
ἴπηοσ οουτί. 

1--8. ΤΠ ἴτδηος ἴῃ ῥγϑβεβος οὗ ἴῃς εἰάετβ. ΤΠ ῥσορδοῖ, δὐϊάϊηρ 
ἴῃ Πὶβ βοῦϑβα (οἷ. 11ϊ. 25), ννᾶβ νἱϑιἰεα Ὀγ τὰς οἸἀετβ οὗ [86 σαρ νι διλοηρ' 
οὰ 6 ἀνοῖϊῖ. ὙΏΘΥ ΡῥΓΟΌΔΌΪΥ σάπια ἴο σοηϑιϊς Ηἶτλ τοραζαϊησ [86 
ΔΙ͂ΔΙτ5 αἱ Βοσης δηᾶ (ἢ6 ρῥγοβρεοῖβ οὗ ἴτε οἰἱϊγ. ΤὭσονχῃ Ἰηἴο ἃ 5ίδίε οἵ 
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Απᾶ ἰΐ οδηηδ ἴο ρᾶ85 ἴῃ ἴΠ6 5ιχί γϑαγ, ἰῃ (Π6 5ἰχίῃ »μομζά, 8 
ἴῃ ἴῃ6 πῆ ἀκ} οὗ ἴῃ6 τηοπίῃ, δἃ5 1 αἴ 1ῃ τϊη6 ἤουδ6, δηά 
τὴς ε]άογς οὗ ᾿δῇ 54ῖ Ὀείοσα πιθ, [πδῖ [μ6 Ὠδηᾷ οὗ [μεθ 1ογὰ 
(ΟΡ ΕΕ]} ἴῇδγε Ὁροὴ 6. ΤὭΏΘΩ 1 ὈεἢΕ6]ά, δηά ἰο, ἃ ᾿᾿κθη 655 2 
85 ἴῃ6 ἀρρδάγαηοε οὗ ἔτγε : ἔγοτλ ἴἢ6 δρρδϑάγαησθ οὗ ἢ15 Ἰοἱἢ5 
Ἔνθ ἀομψηναδζα, ὅγε ; δηά ἔγοπὶ ἢΪβ ἰοίηβ ὄθνθὴ ὑρναγά, 85 

Θχοϊϊαϊίοη ὈΥ πεῖν ψογάς οὐ ΕΥ̓͂ (μεῖσ ργεβεῆςα ἢδ [6]] ἱπίο ἃ ἴγαπος. ΤΉς 
γἰϑβίοη οἵ ἰῃῆς Οοἀ οἵ 5γδϑθὶ δραΐῃ δρρεαγεὰ ἴο δίῃ, ἔοσ (ἢϊ5 ἱπουρδϊ οὗ 
ἰνοθλέρα ΟΒΙΘΗ͂Υ οοςπρ᾽εα Ὠὶ5 ταϊηά δῃὰ ἰδ ἴο 811 Ὠϊ5 οἴ ποὺ [που ρῃῖβ, δπὰ 
6 ψγ»ὰ5 οδυγίεα ΔΙΝΑΥ ἴῃ ἴῃ βρίσιὶ ἴο [ἐγαβαίθηῃ ; δηᾶ ἰἤθτα [Π6 τηδηϊοα 

ἸΔο]αιτίεβ οἵ ἴῃς ρεορὶς ψψεσε 5δῆενῃ πη. ὙὕὙνο οδίεί Γπουρη 5 ἀρρϑαῦ 
ἜΧι τοϑβϑα ὈΥ [6 βυτωδο]βιῃ ; ἢγβίῖ, ΌὈΥ πιακίηρ ἴῃ6 ““ρίοτυ ᾿" οὗ [ἐμονδῇ 
ΔΡΡΘθᾶσ ἰῃ [δγυβαίθῃ ἴῃς ργοόρπεῖ ροϊηϊβ ἴΠ6 σοηίγαβί θεΐνεεθῃ [Πς ρ]ουίουβ 
Οοὰ νοι ἴῃ6 ρϑορὶα μδὰ αραπάοηβα δηὰ δε ἀεραβεα ἰουπιβ οἵ ννουϑῃρ 
ἴ(ο νυ» ἢ (ΠῸῪ Παᾶ δἠάϊῆοιεα [Πειηβεῖνεβ, δηᾶὰ αἷδο ἱτρ]}165 ἴμαΐ τἢϊ5 
Δ ΌΓΒΕΪΡ ννὰβ ἀοπα ἴῃ ἴδε ἔδος οἵ [εῃονδῇ, “ἴο ῥτόνοΐζα ἴῃς εγεβ οὗ ἢΐ5 
σίοιυ ᾿᾿ (15. 111. 8); δηὰ ϑεσοῃάϊγ, ἤθη [Θμονδῇ Ὠἰπλβο] βῆοννβ [ἢ 6 
Ἰἀοϊ]αίσουβ ῥγδοϊίςεβ οὗ [6 ρεορὶςβ, νὰ 5ε6, ψῇῃαίϊ 5 σῃατγαοίοσβιὶς οὔ (ἢ 8 
Ρζορμοῖ, {πε εβοτί ἴο ἴῃτον πἰϊηβο]ξ ἱπίο ἴῃς σοῃδβοϊοιιβηεββ, 50 ἴο βρβᾶᾷκ, 
οὗ Τἐπόνδῇ, δηὰ Ἰοοῖὶς ουΐ δἱ (πἰηρβ ποτ δὲς ταϊηά, ἢ6 Ὀεϊηρ 0 Βα 15. 
11 νουϊὰά Ὀὲ ἃ τηϊϑίακα ἴο τεραγὰ π6 ἀεί4:}5 ἤδγα ρσίνθη 85 ἀιιε δης γον ἴο 
ἸΣ1ΘΥΑΙῪ ἀυίῖῆος ; ἴΠδτα 15 ο ἀουδί ἃ ἰουπμάαίϊοη οὗ τϑα] ΠΥ ἀπά ον ΤΠεῖὰ, 
(δουρῃ ψΏδη ἴῃ δἰζοσ γεᾶτβ {πΠῸ ργορῆειὶ τοβεοίεα οἡ ἴῃς ἔδοίβ δῃπᾶ τὸ - 
οοτάἀεά (ἤδη ἢε σάνε [Πδτὰ στεαΐ Ἔχραῃβίοη δηὰ δι 6}}}5Ππλεηΐ, 

1. :.ε εἰχέζ ταοητ}} ΠΕ ἢγϑὶ ν]βίοη οὗ [ῃ6 ρσορβϑῖ νγὰ5 'ἰπ ἴῃς ἢ 
γεασ οὗ [ἐμοϊδο τ! η᾽β σαρί' ν ΠΥ 84 ἴῃ, ([ἢ6 ἰαατί πιομ!ὶ (1. 1); [ἢ6 ῥταβθηΐ 
06 ἃ Υ6ΑΓ δῃηὰ ἵἴνο πῃοη! 5. 14τ6ν., ΣΧ. τεαάβ Τὰ Ῥλομίῃ, δϑα τ ΔΩΥ 
τοοάοσῃ βομοῖδιβ δοοερί (ἢ ΐρ χεαψίηρ, ἰραἵπρ᾽τπδδ ἴη6. Η Ὁ. ἀαίε ἰ5 ἀπε 
ἴο βοπλα σοργ δὶ οὐ γεδάεσ ψῇο ψβῃεά ἴο Ἰεᾶνε τοοῦλ ἴογ 1ῃ6 πυαροῖ οὗ 
ἀαγβ ἀυτίπρ νἈϊοἢ (με πεσρ οὶ δᾶ 10 116 ηἡ Ηἷξ 5:ας (οι, ἵν. 5. 9). ΤῈΣ 
σοργἶϑβί πχυβί παν Ὀδθη 'Ὧη 1αΙογαθῖ ἀν [γθ"Ἰοίαη, (γ 7. (1ϊν 15) Ὁ 300 
Ἔ 40 («ἢ ἱν. 5, 6) ΞΞ 437, 116 ἃ ἴυμᾶγ γεὰγ ἀπ ἔμο ἸβΟΔΕΠ5, .354-Ὁ 50 
ΞΞ 413 ἀλγβ. Ὅῇε αἰξογερδηοίες θεΐψεεη (ἢ6 ΗεὈ. ἀπὰ ΓΧΧ. ἀδίεβ ἀγα 
ὩΟοΐ ΘΑΞΥ ἴο ἐχρἰαδίη. 

εἰκεῦς οὗΥΓἹ 7μάα}] (Ὦ, χὶν. ᾿, ““(εγίαϊη οὗ (ς εἰάειβ οὗ 15γ86].᾽ 
ΤὮδ τιθδηϊηρ ἀρρεδῖβ ἔτοπὶ οἢ. χὶ. 25, “90 [1 5ράϊα ἴο ἴπεδηὶ οὗ {ΠῚ σδρ- 
Εἰν!τν 411 [ῃς τϊηρ5 ψῃ ἢ {πε Τοτά πὰ 5ῃεννεα πγ6.᾽ ΤῊδ σοΙηπ ΠΥ 
αἱ ἜἸ ΑὈΙΌ γεγο ῬγοῦδΪΥ ρεσγι τε ἴο πᾶνε ἃ οσεγίδϊη ἰηΐθσηαὶ σονοσζη- 
τηδηΐ οὗ ἰῃοἷὶσ οὐ. [Ι͂ἷἢἦ (Π6 “ΕἸ εἼϑ᾽ Ὀείογε ἢϊπὶ [ΠῸ ρυορ)γεῖ βθὲβ σερῖε- 
βΒεηϊοα ποῖ 50 τοῦοῃ [ἢς οςἀριϊνὶγ 45 ἴμ6 νν]]0]6 “Πουβε οἵ ἰϑτδεὶ." Οἡ 
““Παηὰ οὗ (ἢς Ι,οτὰ;,᾽ οἴ, οὗ, ἰ. 3. 

2. ας 1:6 ἀαῤῥεαγαπεέ οΓΓ Μγε)] Μοτε παίΐυγα!γ, ἴἢ6 ἀρρδάᾶτγαποε οὗ ἃ 
ΤΆΔΏ, 45 ΓΧΧ',, οἰ, “ἢ. 1. 26, 27, “ [ἢ ΔρΡρδδύδῃςε οὗ ἃ τηδῃ ᾽ (4 αἰβδσεηϊ 
ννογά, Ὠονγανοῦ), σι ἤετα ἴῃ6 ἀδβου ΡΌΟη 15 ἴῃς βάτηθ, νΖ. ἤτε ἔτοτῃ ἴδ 6 
Ἰοΐῃβ ἀοννηνναγαβ δῃὰ διροῦ ἴτοτη (6 Ἰοΐηβ ὑργατάβ. Τηε ῥτορμεὶ 
Βρϑαῖκβ ἢ τανεγθηζὶ ναριθπεβ5 οἱ σοά---ἃ ἰκεῆδθθ5 ἂς ἴῃ6 ἀρρθᾶζ- 
δῆςε οἴ ἃ τηδη,᾽ δηὰ “δε ρυϊ οι τς ᾿Κοη 655 οἵ ἃ μβαῃα." 



54 ΕΖΕΚΙΕΙῚ,, ΝΠ]. [ν. 3. 

3 ἰῃ6 ἀρρθάτδηςβ οὗ ὈΠρὨΐη655, 845 [6 σοϊουγ οὗ ἀηρετ. Απὰ 
6 Ραϊ ἔογίἢ [6 ἔοσπὶ οὗ ἃ ῃδηά, δηᾷ ἴοοϊζς τὴ Ὁγ ἃ ἰοοκ οὗ 
ὨλΪη6 Ὠεδά ; δῃηά [ἢ βριγὶ Πππ τὴ ἃρ Ὀείνεεη ἴἢ6 δατίῃ δηᾶ 
1Π6 ἤδάνθη, δηᾶ Ὀστουρῃς τα 1ἢ ἴῃς ν]ϑοηβ οὗ σοά ἴο [61ι|58- 
Ἰεὰ, ἴο [ῆ6 ἄοογ οὗ ἴπ6 ἰῆηεῖ ρδῖθ [δὶ Ἰοοκείῃ τονᾶγὰ [ἢ 6 
ΠΟΙᾺ ; ΒΟ τὐας [ΠΕ 86δῖ οἵ ἴῃ6 ἱτῆδρε οὗ 7εδϊουβυ, ψΏΟΣ 

8. Ηε ἀοαβ ποῖ δνθῇ 5Ξ4Υ ἰῃαὶ ἰἴξ ννὰβ (86 αἰνίπε μαπᾶ [δαΐϊ οαγηεά 
Ἦττη ; Βρ σι ῦ οαττοα αι, (ἃς ἔογηλ οὗ [π6 ἀϊνίπε ἤδη ννγᾶβ συ οἷν 5γη- 
ὈοΪὶςΔ!. 

{ἦε υἱεέογις οὗ Οοιἰ] ἷ.6. βΒῆοννῃ πἰπὶ ὈΥ αοά, οἷ. 1. 1. 
αοο» ο7 1}ε {1,67 μα] Ἐδίμοῦ: ἄοοτ οὗ [80 ραῖθ οὗ [0 ΠΣ οουχὺ 

Ἰοοκίηρ ἰοννατά (6 πογίῃ, 1.6. (Π6 πουίμοσῃ ραίε οἱ (ἢς ἰοῦ οουτί, ΤῈ 
ννοχὰ “ὁ ἸΠΠΘΥ ἢ 15 νης ἰῃ ΠΧΧ, Τδὲ ρϑηεγδὶ ορὶ πίοη μ85 Ὀδθη (ῃαϊ 
186 Ρτορῃεῖ ννὰβ βεῖ ἀονῃ ἴῃ ἴΐὰ ᾿πηθῦ σουτΐ, δὲ {πε ἡη22227, ἀοοῦ οὗ ἴμ68 
πογίθοσῃ ρσαίθνναυ ἰηίο [πδΐ σοιτί. Ὅῇα ἴσιπῃ “ ἀοοσ,᾽ πονενοῦ, βεθῖὴ5 ἴῃ 
υϑᾶρα ἴο πλϑδῃ ἴδε ουίδὶ 6 επίτγτδησα ; δηά 1{ 6 ρτορῃεῖ Πδὰ βἰοοά ἰῇ ἴῃ 6 
ἴπηθῦ σου Ὡς ψουαὰ ἢᾶνε Βδά ἴο Ἰοοῖκ πουίυναγὰ ἰὨχγουρῇ ἴπε σαῖε- 
ὙΑΥ ἴῃ ογάδσ ἴο 8ε6ὲ ἴῃς ᾿τᾶρε οὗ 6] οῦϑυ, ννὩ]οἢ νγᾶβ σαΥ ΔΙ ποΐ ἴῃ 
(6 ἱπῆδσ οουγί. [Ι{ 5 πλοῖα παίαγαὶ ἴο βῦρροβε ῃἰπὶ δεῖ ἀόονῃ ἴῃ ἴῃ 6 
οὔεῖ οουτῖ, ἴῃ ἔτοπὶ οὗ πε σαίενναυ ᾿ἰεδάϊηρ ἰηίο (Π6 ἰπῆδγ σουτί. [Ι͂ῃ- 
ἰτοηΐ οὗ [ῃΪ5 σαΐδνναγ, ἴῃ [6 οὐεσ σουτῖ, βἰοοά [Πη6 ἱπηᾶρα οἱ ΘΔ] ου5Υ, 
δῶσ ἴπ6 εδηίγαηςθ. Ηνίηρ 5θεῃ [Πϊ5 ἰῃ6 Ρτορδεῖ 15 ποχῖ Ὀτουρῃϊ ἐρο 
1Π6 σαΐονγαυ (7. 7), ετα 6 δηΐεσβ ἴῃ6 σμδταθετ οἵ ἱΠΊΔΡΈΓΥ, 5ΞΟΠ16 ΟΠ 6 οἵ 
16 661}15 ἴῃ τ[ῆ6 ρσαΐενναν Ουϊ]ἀϊηρσ, ἘΕτοιῃ ἴῃδσγα ἢς 5 σατγ θα ουΐδῖά 6 [ἢ6 
βδογϑά δῃοϊοξαγα δἱιορεῖμπον ἰο ἴῃς που ἀοοῦ οὗ ἴπ6 ουογ σουτί (ν. 14), 
νΒετα μ6 δηᾶς (88 ψοπλεη ὑεννα]ηρ Ταιησηθζ Απὰ ΠΏΔΙΪΥ ἢς 5 ἰτδῃβ8- 
Ροχίεὰ ἰηὶσ ἐπε ἱβηὲν σο νι ΜΒ ΕΓ με ΒΞ Ο]ὰς ἔῃ βαη-ννοσβῃρ ργδοιβεὰ 
ἴῃ ἔσγοηὶ ὉΓ[ἢ6 ἐδιηρ  -δαξε ΜδοΙζ,  Ῥγόνιδυς τῷ [815 Β6 μαὰ ποῖ ὑθββῆ ἴῃ 
1ῃ68 ἱππεσ σουτί, ἔογ. ᾿Ώεη δείην 5μανσῃ τῆς ἰἀο]αῖτίεβ ἢ6 ἰ5 αἰνναγβ ἰἀκθη 
ἴο (6 ῥγϑοῖβα μἰαςθ ἌΈΈσα ἔϑυ ἀγα ρυδοῖβοα,". 

ἑριαρέ δῦ 7εαδνλόγὶ Νοῖ ἀπ ἴριᾶρο οὗ “76! διε ν ἢ 1561, σοηβίἀετοα δ5 ἃ 
ἀεἰτγ, θα Ἀ} παρόν οι Ὀδοαιξαϊ ργονοϊἊθα ἴο ̓ οα]οῦβυ νγ5 παπιθὰ ἱπηᾶρα 
οὗ Ἰεαϊουβγ. ΤῊΘ “ 76δ᾽ουβυ ᾿ οἵ ἀοά ἰ5 ἃ νἱοϊεηΐ δῃῃοίοι οὐ γεδεηίπιθηΐ 
ιιϑίηρ ἔγοτῃ [86 [δε] οὗ Ὀεΐηρ ᾿η]υγεά (Πευϊ. χχχὶϊ. 21). [1 ἰ5 ἀποοῦ- 
ἰδΐῃ νν δὶ τη15 ἱαρε νᾶ5. ΤῺΘ ψοσὰ οσουτβ ἀρδίη, Ὠοαῖ, ἱν. 16, ἴῃ τἰἢ6 
56η86 οὗ 5ἰτη ]τυ46 οὐ “ ἤρυτγο,᾽ δηά ἴῃ Ῥῃδηΐϊοιδῃ 18 (Π6 τηδδηϊηρ οἵ 
““ βίαίι6,᾽ 6.0. ἴῃ δὴ ἱπβοπρίίοη ἰτοιῃ 1ἀδ]ίοη (Ο». 715. 52»... νο]. 1. 
88, 3, 7, ἅς.). Αοοογάϊηρσ ἴο 2 Κίηρβ χχί. 7 Μαῃδββθὴ ρμαΐ ἃ γστάνθῃ 
ἴηᾶρα οὕ Αβῆδγα ἴῃ [86 δουβε οὗ ἴῃς 1,οτὰ, ψ ϊοἢ [οβῖδῃ Ὀτουρῃΐ ουἱ 
δηᾷὰ Ὀυγηΐ (2 Κι χχὶ! 6; 2 ΟὨγοη. χχχὶὶ. 7, 15). [Ι͂ἢ δαγ] οσ τἰπλ65 (ἢ 6 
Αβῆοσα (ΔΝ. στονθὴ ννὰβ ἃ ἴτε8 οἵ ροΐε ρ᾽δηιεαὰ ὈῬεβίἀε δὴ αἱΐαι. [1 15 
ποῖ αὐἱΐα οετδίη νεῖ μοσ {ΠῸ ΡοΪ6 οὐ βίοοκ νᾶβ ἃ βιρἌίϊ ας ἔοσ (ἢ ς 
δνοσρσθθῃ ἴτθο, θη (ἢ 15 σουἹὰ ποί Ὀ6 δα, οἵ ψθοῖμοσ [κὸ {πὸ βυη- 
ἰτηᾶρα ἰΐ ννὰ5 ἴῃ 5βυτωθοὶ οὗ ἃ ροάάεβ5. [Ι͂ἡἪ ἰδίεσ ἰἰπη65 ἴπ6 ἰθιτὰ ΞΕ ΘΠ 5 
τἰϑεὰ 85 ἴῃς πᾶμε οὗ ἃ σροάάεβ5, ὙΤῊς εχργεββϑίοῃ “ ἷπ ἴΒ6 Βουβα οὗ ἴῃς 
Ιογὰ ἰβ βαγάϊγ ἰο Ὀ6 ῥγεββεά 50 ἴδσ 85 ἴο ἱπιρὶν [δὶ Μαπάᾶββθὴ ρ]δοθὰ 
ἴμς Αββεγὰ ἴῃ ἴῃς ἰδαρ]α ργόρεῦ, "" Βουβε᾽ ἰ5 υβθὰ οὗ με νῇῆο]ς ἰθρ)ς 



νν. 4--}.} ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΜΠ]. ἐς 

Ῥζονοκείῃ ἴο εδίουβυ. Αμπά Ῥβεβῃο]ά, ἴῃς ρίογγ οὗ ἴῃς σοά οὗ 4 
ἴϑγδεὶ τύας ἴῃθσθ, δοοοσζάϊηρ ἴο [ἢ6 νἱβίοι)! [ἢ 1 54} ἴῃ [ῃ6 
Ἰαὶη. 

᾿ ΤὭδη 5414 ἢ6 τηἴο π16, ϑοη οὗ τηδῃ, [ΠῸ ἃ ΤΠ1Π6 ἜΥ65 ΠΟΥ͂ 5 
1ὴ6 ψᾶὺ ἰονψαγὰβ [ῃ6 Ὠοσίῃ. 501 [1 ῸΡ ΤὩ]Π6 αγεβ ἴῃ6 ΨΑΔῪ 
τονγνδι τἢ6 πογίῃ, δηπὰ Ὀθῃο]ά, πουϊῃμνατγά δὲ τῇς σαῖς οὗ 1ῃ6 
ΑἸίαν [ἢ]15 ᾿τᾶδρε οὗ 6 δ᾽οῦϑυ ἴὰ ἴῃ6 δῃγ. Ηδ 5αἱὰ {υγίῃουσ- ὁ 
ΤΏΟΤΘ ΠηΐΟ τη6, ὅοη Οὗ τηδη, βθοϑί ἴποι ννῆδί ἴΠῸῪ ἀο ἡ ἐϑδρ 
[ῃ6 στεαῖ δοιηϊηδίοῃβ (Παΐ ἴΠ6 ἤου5α οἵ [5γδδὶ σοτωσητς6ἢ 
Ὦδτα, {πᾶΐ 7 5Βῃου]α ροὸ αν οἵ ἔγοιῃ Ὧν βδησίυδγυ ἢ Ὀὰϊ τυτῃ 
(Π66 γεῖ ἀρϑίη, αμάᾶ ἰμου 5] 566 ρτϑδῖδγ δοιαὶ Δι] 0Ή8. 
Απά δα ὑσουρῆξΐξ 6 ἴο [ἢ6 ἄοοΥ οὗ [ἢ6 σουτί ; ἀῃὰ πἤξη 17 

ὈυΠ]αΐηρβ, ἱποϊυάϊηρ ([Πς οουτί5α, ΤῊΣ ἱπηᾶρα ἤΟΙα ΤΊΔΥῪ Ὁδ (5 ΑΒΠΕΓΆ, 
ΨΥ ΠΕΙΠΟΙ γα ἅτε ἴο ΘΌΡΡοΞἝ ᾿ξ τερ᾽ασεὰ δε Τοβίδῃ μπαὰ Ὀυγπΐ ἱΐ, ΟΥ 
ψ ΠεῖΒογ ἢ ργορῃεῖ θὲ μεσ ἰδ Κίηρ ἃ σοπηργεμεηβίνα νον οὗ ἴδε ἰἀο᾽ αἴ τ65 
οὗ ΙΞγδεὶ, ἱποϊυαϊηρ ἴ[ῃ6 {ἰπ|6ὸ οὗ Μδῃδββθῆ. [Ι͂ἢ 2 Κίῃρϑβ χχὶϊὶ. 11 τοίετ- 
ΘΩ66 ἰ5 τηδά6 ἴο ἰῃς Ποτβθβ οἵ ἴΠ6 βιιη ρ]δοεὰ “αἱ (ἢ εηἴεγίησ ἴῃ οὗ [ἢς 
Βουβε οὔτῃς Τιοτὰ,᾽ Ῥυΐ [μ656 ννου]ὰ βοδγοαὶν Ὀς ο41164 δῃ ““ἴτηᾶρα.ἢ 

4, ΤΒε ρίοιγ οὗ ἴῃς τὰ νγὰς [ἢδὶ βεβη ὈΥ̓ {Π6 ρσγορβδεῖ αἱ [ἢ6 Ὁῇερασ 
(οἢ. ἰ.). ΤΠῖθ. οἸΟΥΥ ἀχργεθθθα (ῃ6 ῥγόρδεῖ᾽5 σοησερίίοη οὗ [ἐμονδῇ. 
Αμὰ τὨἰΐβ ] ἐῃονδῇ 15 ἤδσα, ἰὴ οοηίγαβί ψΠἢ [ἢ 6 ἀ οἰ 1165 Ῥνοσϑῃὶρρεά ὃγ ἴδε 
ΡῬΕΟΡΙς, δῃὰ Ὀεποϊϊΐηρ (ἢεῖς Ψψουβῃ!ρ. 

δ. κι 7 ἐᾷε αἰζα»γ] 15 ργοῦδθὶυ (ἢς πογίμεγῃ ἰηπεσ ραίθ. ΤῊς πουίἢ- 
δῇ δηϊγαμοα 5 ἴῃ6 τηοϑβὶ ἰγτεχυεηϊοά, ραγ ΪΥ Ὀεσαυβα [Π6 τογὰ] ρῖδσα 
δηᾶ Ὀυϊ]άϊηρϑ ἰᾶγ ἴο (6 βου ἢ δηῃά δαβί, δῃὰ (με νγεδί ννγὰβ οἰοβθα Ὀγ [ῃ6 
Ὀυϊ]άϊπρϑ οὗ ἴμε ἰεαρῖο ἰϊἰ5ε]. [Ι͂π ον. ἱ. 4. [Πς 5δουιβοίαὶ νἱοϊτ5 δῖα 
σοπιηδηδεά ἴο ᾿ς 5ἰδυρῃίοετεαά οἡ {π6 πογίῃ 5ἰάθ οἵ ἴδε δἱΐαγ. 

ἦγ; ἐδ ἐ;27}] ὍΠδ ἱπῆαρε νγᾶ5 κἰἰπϊθὰ οὐ [ἢ6 ποσίἢ οὗ [ἢ δἱΐδν ραῖδ, 
δῃᾷ ἴῃ6 ψογάβ ἰπ οὐ αἱ ἴΠ6 ΘΠΙΥΥ τὰ ἴο Ὀ6 ἴαἴκεῃ βοιηενῃαΐ σοῃΘΓΙ]γ. 
ΤΕς νοζγάς ἂζὸ ψδηϊπηρ ἰὴ ΓΧΧ, 

6. Ι «λομίά ρὺ ,α’7 9077) ἰ.6. ν᾿ άτανγ. ὙΠ656 δροιηϊηδίίοηβ ἀεβὶοα 
7 μονα β βαποίσδιγ, ἴδ6 ρἷδος οὗ ἢἷβ δροάς, οσδιιίηρ πη ἴο δραπάοῃ 
ῖ. Ηἰ5β νι άγανναὶ 15 συ ο Ζεα οἢ. χὶ. 1, 22, 23. 

ἕμγηε λέ... αραΐ...5646] ἘδίῃοΥ : ὕ80 5810 διρδίυ) 806 στοδίεγ δΌουηϊ 
ὨΔΙΟΙΒ; 50 ὑϑ. 13, 15. 

1---18, ΤῊΞ ΞΕΟΚΕΤῚΤ ΙΘΟΙΑΤΕΥ ΟΕ ΤῊΞ ΕἸἼΡΕΚ5. 

Ἷ. 1λ6 αοον οὗ 4λε εομγῇ ἴ.6. [06 ουϊδἀθ επίγαπος οὗ ἴῃ ραϊθιγαῦ 
Ἰηῖο ἴδ ἵπποὺ οουγί, ῬΡ]δοθᾶ δὲ ἢγβὶ πδᾶῦ ἴδε δηΐγαποθ πε ῥσορμεῖ 
ἰδ πον Ὀσγουρῃί ἴο ἴΠ6 ραΐενναγ ἰἰ561ξ, εἴθ ὺ ὑπο βοηθ σμδπὶῦοσ ψ]ΐη 
ἴϊ οὐ βοῖὴβ Ὀυ]αϊηρ δἰἰδοῃθα ἴο 1ΐ, οἷ. Χ], 44. Ιῃ ἰδ6 ννὰ]}] οὔ (ῃϊ5 
Ὀυϊαΐηρσ ΒΘ οὐβεγνθά ἃ δοΐὶβ, 1Ὡγουρῃ το ἢ6 ἀὰρ δῃὰ επηίεγοά ἃ 
σΒαθοσ, οἡ [ἢ 6 νν8}}8 οὗ ψηϊο ἢ γεγε ροτίγαγεα 411} τιδῆηοσ οὗ ογεαΐυσεβ, 
δηᾶ ἰπ ἴπὸ σβαμι ρου τγογα Βα ἢ οἰ 6γ5 οβδγίπρ ἰῆσεηβα ἴο {Π6 ΔΑ ΡΘΥΥ 
οἢ ἴδε ν 115. 



ξ6 ΕΖΕΚΙΕῚΙ,, ΝἼΠ]. [νν. 8---το. 

8 Ἰοοκαά, ὈδΠοΪα ἃ ὨοΪ6 ἴῃ [6 νγὰ}1. ὩΏθη 5α]4 ἢθ ὑυπΐο 1η6, 
ϑοη οὗ πηδη, ἀξ πον ἴῃ ἴῃ6 νν8}}: δῃὰ ψῆδῃ 1 ῃδα ἀϊρραὰ ἰη 

ο ἴῃς ψ4]}, ὈΘῃο] ἃ 4 ἄοοσ. Απὰ ἢδ 5αϊἹὰ ιηΐο τηθ, ὅο ἴῃ, δηὰ 
το ὈΘΠΟ]α [ῃ6 ψιοκεαα δροιηϊηδίίοηβ ἴῃδὶ ἴΠΘΥ ἀο εῖθ.0 501 

νγεηΐ ἴῃ δηά 580. ; δηἋ Ὀ6ΠΟ]α ΘνΘΙΥ ἔογ οὗ οσγθθριηρ [Ὠ]ηρ5, 
Δηα ΔΡοΙΏ 4016 Ὀδαϑίβ, δηα 411] [ῃ6 140]5 οὗ ἴῃῆ6. δοιι5α οὗ 

ὀελοϊά α ἀοϊὴ ὙΤὨδ ϑυιιθο]θπὶ 15 ποῖ ὙΟΣῪ οἷθασ. Της ““Ποὶς᾽ ἰ5 
ταθδηΐ ἴο βισρεβῖ ἰπαΐ δηΐγδῃσοα ἰηο ἴῃῈ σΠδΙΔΌΟΥ 5 οὐίδίποα ΘΟ Υ 
Ὀν ἴΒοβα ψηο ρῥτδοιἰβεὰ {μεὶν τἱϊθα ἴῃεσθ. ὙΠ τογάβ ἀτὰ ναηιπρ ἴῃ 
ΧΧ 

8. Το νοτγὰς “1 (Πς νγ}4}} ἀγὲ αηῦηρ ὈΟΙῈ {ἰπ|65 ἰὴ ΓΧΧ, 
9. Τῇδ νοτχτὰ “νυ ἱοκεά ᾿ 5 νναηίηρ ἰη ΓΕΧΧ. 
10. ΤΌΘ οοηῃβίπιοίίοη 15 αἰ που] : 11, “ ἀπὰ ὈΘ ΠΟΙ] ἐνοῖγ ΠΚοη655 (Ὁ. 3; 

Πουΐῖ, ἰν. 17, 18) οὗ οσγεερίησ [Ὠἰηρθ δηᾶ Ὀδϑαϑῖβ (οαμεῖ, Δὐομλϊπδίϊοῃ, 
δῃᾷ 81]},᾿" ἄς., (6 ἴογτῃ “᾿Δοουϊηδίϊ οι ̓᾽ Ὀεΐηρ ἀδδοτγρίίνε Ὀοΐἢ οὗ στεερίηρσ 
(ηρβ δηὰ ὈεαβίβΊΌυ. ΤΏ ἴθ ““Ὀελϑβίβ᾽᾿ 15 δἱωρὶ ογεά οὗ {μ6 Ἰδγρεσ 
ἀοχμδβιὶς δηΐτηδὶς, (πουρῇ 4150 οὗ (ἢς θβϑδβίβ οὗ ῬσδΥ; ἰΐ βθϑῖὴβ πον σα 
δορὰ οὗ [λ6 5:241}16Γ νεστηΐῃ. Οἡ ἴδε οἴπεσ μαηῃᾷ [6 ψοτγὰ ““δοῃλὶπᾶ- 
{1οη}᾽ 15 ἙὨΙΘΗ͂Υ υϑοὰ ἴῃ τεραγὰ ἰἴὸ ἴῃε 5ιῦδ] ]οεῦ ογεδίασγοβ [δὲ ϑναγηι, 
ΠΟΙΠΟΓ ἴῃ ἴΠ6 ψαίετϑ οὐ οἢ ἴῃς Ἰδηά, ἴῃ ἴῃ Ἰαἰίευ οαβθε ψιησοά δηά 
ογδορίηρ ἰδίπρε Ὀείηρ' ἱποϊιἀεὰ (1,εν. χὶ.), απὰ πονθδγα οὗ (ἢ6 δηΐϊτη8]5 
οΔ]16ἀ ““Ὀδαϑιβ. ΧΧ. οπιῖῖς “1 Κϑη655 οὗ οσγεορίηρ [κἰηρϑ δπᾶ Ὀεαϑίς,᾽" 
δηὰ ἰΐ 5 ῥοββίθ]ε ἴμαὶ ἴπε58Ὲὲ ννογάβ ἃγε ἃ τηδυρίπα] ρ]οββ Ἐχρ᾽ αηδίουυ 
οὗ ““Δροιηιηδίίου.᾽" [1 δᾶ υϑ04}}}70 Ὀδθὴ βιρροβεαά {πα [Βε τείδεγεηςα 
5 ἰο τῆς ἀφ αβθδα ἔοστηβ οἵ Ερυρίίαπ βυρογϑί το. ΤὨΪ5 15 Ροβϑί]ε, ἔοῦ 
[86 οἴδεσ ργδοίϊοας πχθητοηθα, [μα Ἰαπηεηϊαίΐοη ἴοῦ Τδιταυζ αἀπὰ (Π6 
51} -ΟΥΘὮΪΡ οϑίὴθ ἔσο δρτοδά. [1βγδϑὶ ἀρρεδῖβ ἴο δανε [8]]6ἢ ἰηίο 
(86 ἰάοϊαιϊγ65 οἱ ἴῃ6 παίϊοῃβ δρουζ ΠεῈῖ θη 85ὴ6 οδπῖα πηᾶοσ (δοὶσ 
ἰηἤποθηος, Ῥαγίϊου αυΐγ ἤθη [ΠΥ Ὀεσδῖης ΕΠ ΘΟ ΟΥ̓ΟΥ ἢρτ, δῃηὰ 
1 μεῖσ σοάβς ψνγεῦε (πουρῃϊ ἴο Ὅς 5βίτοηρεσ ἤδη ἢδῦ ον αοά. ΤΠ 
Ἐργρὕδῃ ἰπἤπεησα μαα Ῥδθη μονα! ἔγοτῃ (Π6 ἀδγβ οὗ 1ϑαΐδῃ ἀονῃ- 
ννατας, δηὰ ὄνϑὴ δἴασ (86 Ὀδίι]6 οὗ Οδγοποιηῖβ (8.Ο. 604) ἴδε Βορο 
οἵ Ἐργρίίδῃ Ξυρροτί ᾿πδυςεά [6Ποἱαἰκῖπη ἴῃ ἢ δὶ γϑασβ ἂἀπὰ Ζεάθδἢ 
ἰοναγὰ (6 οἷοβα οὗ 5 τεῖρτι ἰο γεποῦπος {Ποὶγ δἰ]ερίδπος ἴο Βαργυίοῃ. 
Ου ἴῃς οἴμοι μβαπὰ (ἢ Ὀγδοίΐοαβ ἤδσα τηθηςοηθαὰ ΤὩΔΥ Ὀ6 ταί ῦ ἃ 
τενῖναὶ οἵ δηοίθηϊ ϑυροιβι ἰοὴ5 ΨΏΪοἢ, ἀστὴρ (ἢ ῬγοΒΡΟΥΥ οὗ (δε 
Κιηράοτῃ δηῃάᾶ διηϊάβι [ῃ6 νἱροῦσ οὗ [ῃ6 παίϊοῃδὶ σοὶ ρίοη, μπᾶ (4116 ἢ 
ἰπῖο ἀϊἴβυθε ΟΥ τηδἰηἰϊδ θα ἐΠποιβοῖναβ ΟἿ] 85 ἃ βθογεῖ οὐἱῖ, θὰ ᾿ἘΟΏ, 
δηγίἀςι (Π6 ἀϊδαβίειβ οὗ ἴῃς ἴθ, ψεη ]ομονδῖὶ ἀρροατεά ἴο μαᾶνα 
ἔογβακοὴ ἴῃ6 Ἰαπὰ δηὰ πιθῃ Ἰοοϊκοὰ ἴἰο δνεῖῦ αὐυδείοεσ ἴοὺσ αἱ, ἄρϑίη 
Ῥεσᾶπια ὑτεναεηΐ (Ξε Ὗ. 1 δι, ΑΔ ερίονε οὗ 1λ6 «ϑερεῖίεε, Ὁ. 338). 
1 (ἂς ΧΧ. τοδάϊηρ Ὀ6 ἰοἸονεά ἴῃ ραβββρα ΤΑΥ͂ αν 655 5ὶρ- 
εἰδοδησεα [ΠδΔη 45 Ὀδθὴ δι(σ ρυϊοα ἴο 1{. 

αμα αὐ ἐς Ἰάοἶ5] [6 ὈΪοοϊκ-σοάδ, 566 οἢ. νἱ. 4. Τα ἔδοὶ [μαι [δς 
“140]5,᾿ ψϑῖοι δοοοτάϊηρ ἴο οἢ. νἱ. (τ. 4, 6, 9, 13) ἴα ἴο Ὀ6 ἰουπὰ 
ΟΥΕΥ 411] [86 τηουπίαϊη5 οἵ ϑγδ6], ἂ΄ῖθ σοργθβεηϊθα ἃ5 ρογίγαγοά ὕροῃ 

ππςς [)6 νν4]}} 15. Ῥδοι αν, δηᾶ συρροβίβ (μαὶ [6 ννῇοἱα 15 5υιῇρο σαὶ. [Ι͂ἢ 
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15Γ86], ρουτίγαγοα Ὁροῦ ἴῃ6 ψΜ4}} τουπμα δῦοιῖϊ. Απὰ {δεῖ σὲ 
βίοοα Ὀοίογα ἔπθτὴ βουθηΐν τηθη οὗ [ῃ6 δηςσϊθηΐβ οὗ ἴῃ6 ἢοιιβ6 
οὗ 586], δηᾶ ἴῃ [6 τηϊάϑι οὗ ἴθ βἰοοα [δαζϑηϊδῇ [ἢ6 5οὴ 
οὗ ϑῃαρἤδῃ, στ ἢ ΘΥΕΙΥ τηδῃ ἢΪ5 σΘΏΒΟΥ 1 ἢϊ5 Πδηά; δηά ἃ 
(ΠΟΚ οἱουά οὗ ᾿Ἰποθῆβθ ψϑηΐ ΠΡ. Ὑθδη 5αϊα 6 υπΐο [Ω6, τς 
ϑοη οὗ δη, μαϑὶ που βδοθὴ ψῇῆδὶ (Π6 δηοιθηῖβ οὗ ἴη6 Ὠοιι56 
οὗ 5γ86] ἀο ἴῃ ἰδ ἀδικ, δνεῖῦ τδηῃ ἰῷ [6 σὨδι δε β οὗ ἢϊ5 
ἸΤΔΆΡΘΙΥ ὃ ἔου (ΠΟΥ 5ᾶγ, ΤΏΘ ΓΟΒΡ 5661} υ8 ποῖ; ἴῃ6 ΤΘΒΡ 
δίῃ ἔουβακϑῃ [86 θα. ἘἮ4 βεαϊ!α δ]50 υηἴο τ, ΤΌγΩ ἴΠ66 13 
γεῖ δραίῃ, σμά ἴμοιι 5η8]1 566 στϑαῖδγ δθοιωϊηδίϊοῃβ ἰμδὲ {ΠῈῪ 
ἅο. 

ΤΏΘη ἢ Ὀτουρῆϊ τὴ6 ἴο ἴμ6 ἄοογ οὗ ἴῃ ραῖο οὗ [Π6 1,ΟΒῸ᾽Β τ΄ 
Ὠοι56 ψηϊοῦ ἐυας τοναγᾶς [6 ποτ ; δηά Ὀθῇῃο]ά, ἴἤθτα 5αΐ 

οἷ. ΧΧΙΪ. 14. [Θγ ϑ8] 6 πὶ 5665 ἰπηᾶραβ οὗ ἴῃ6 (Βαϊ ἄδδῃβ ρογίγαγεα ὕροὰ 
[Π6 ννὰ}} δπὰ [4115 ἴῃ ἴονα ψ τὰ ἴθ, Ὀὰΐ βυσοῃ ροτγίγαϊϊβ οδὴ ΒΑΓαΪΥ 
δάνα Ὀεξεδη ἃ σϑα] ἶγ. 

11, σ«εὐεριγ» γ:6)2 Οὗ ἐλέ. α7:.22᾽115] ἴ.6. οὗ [π6 εἰαΐγς. ΤῊΘ βενθηῖν 
ΨΕΈΓῈ Οΐ ΔΗΥ͂ οοὐγΐί βυο ἢ 85 ἴῃ ἰαΐοσ ϑδημεάγιπι, Ὀυζ τ ΘΥΕΙΥ βαν 
ΤΩΘῺ σοργοϑθηςηρ (πα ε]ἄοτβ οὗ βγδεὶ (Εχ. χχῖν. τ; ΝυὈ. χὶ. 16, 24, 
25).». Τῃδ οἱάεδιβ ψοσα ἴπ6 Ἰοδάειβ οὗ ἴἢς βῬϑδορὶθ, δῃᾷ ργοῦδοὶυ ἤθῖα 
τεργθϑθηΐῖ ἤθη. Ργοϊηΐηθης διμοὴρσ ἴμθϑ86 εἱἄθιβ νᾶὰ5 δδζδῃϊδῃ [ἢ 8 
500) οὗ ϑῃαρίδῃ. ΤὭεια ἰβ ὯὨῸ σϑάβοῃ ἰὸ ΒΌΡΡοΞΟα ἴπ6 παῖὴμς βοι[ἰουϑ. 
ΘΠΑΡΠΔη ἴΠ6 5006 ψγὰ5 {ῃ6 Ῥϑίβοη ΨἘΠῸ τεδᾶ (ῃ6 Βοοῖκ οὗ (με [δ 
ἰουηὰ ἴῃ ἴμε τερ]Ὲ ἴο Κίηρ ]οβίδῃ (2 Κίηρς χχὶὶ. 10). Α βοὴ οἵ 
ἢΐ5 δοὴ ΑΒΙΪκατὰ δοίβα δοηρ νἹἢ. ἷτὰ δηὰ ννὰβ ἃ ὑτοίεοϊοσ οὗ [εγεπλ δὴ 
(16γ. χχχῖχ. 14}, δπὰ δποίμει 500 15 τηϑητ οηδά (6γ. χχχνὶ. 10) 85 Ββανίηρ 
ἃ σμδσῦοσ ἴῃ ἴῃ6 ὈΡΡΕΙ οουτ ΨψΏεγα Βαγυσὴ τοδὰ [Θγθ ἢ 5. στο ]] 
ἴῃ (ἢ6 οαῖ8 οὗ [6 Ρθορίὶθβ. 1ὲ 78ᾶζδῃϊδῇ ννὰβ ἃ βοὴ οὗ [58 Θῃδρῆδῃ 
δα ρΡυτϑυεά ἃ αἰ εγεηΐ σουγβα ίτομι ἢἷ5 ἰδ Ποῦ δὰ Ὀγοίῃοῖβ. 

12. {ἀε εἐλαγιδεῦς οὗ ἀὲς ἑρη"αρε7}) ΟΥ, Δ185 ΘΔΙΔΌΘΙΒ ΟὗἨ ᾿ΠΊΑΡΌΣΥ. 
Τῆς ᾿ἰδηρσιαρα ἱπ]ρ0]165 ἴμδὲ ἔπεσα ΕΘ ΤὩΏΔΏΥ σὨδι 615 οὗ ἸπλΔρΈΓΥ, δηᾶ 
δραΐη βυρροβίβ [δὶ (Π6 5σεηθ νγὰβ Ξυτ Ὀ0]1.4]. ΕῸΣ ““Δηοϊθηΐβ᾽᾿ 6]66 15. 
ΟἹ “ἰπιρΈΥΥ "ἢ Ικν. χχνὶ. τ; Νυχῦ. χΧΧΧΙΪ!. 52. 

ογεαζόρ ἐλε σαγί}] ἘἈΔίπεγ: ἴῃς Ιαπᾶ. Τα τυ Πρ] 6 ΤΑ]αυἑτ165 
οἵ Ἰαΐθυ γϑᾶγβ βυρσραβίεα ἴπΠαὶ Τεονδῃ ΠΟ τηοζα ῥγοίεοϊεα (ἢ6 ΘΟΙΠΙΤΥ 
(εἰ. ἰχ. 9). ΤῊϊ5 νγᾶβ ροβϑί ὉΪΥ [6 ἔεε]!ὴρ οὗ (6 εἰάετβ ἀπά ρεορΐὶβ ἴῃ 
βοιὴξ τῃηοοῦς, Ὀπῖ ἴῃ οἴπεῦ τηοοᾶς [ΒΕ Ὺ βροόοῖκε αἱ δγοτ]γ. [Ιἢ οἢ. χὶ, 15 
ΠΟΥ 54Υ ἴο [ἢο56 ΔΙγθδαῦ ἴῃ δχῖ]α, “ αεῖ γοῦ (Ὧγ ἔγοῃ ἰῃ6 1 ον  υπίο 
0.3 15 [015 Ιδηα ρίνεη ἴῃ ροββεββίοῃ.᾽ 

183, 7» ἐἦεε γε αραἦ} 866 Ὑ-. 6. 

14. ΤῊΕΒ ΨΜΟΜΕΝ ΒΒΕΜΜΑΙΠΙΝΟ ΤΑΜΜυΖ. 

14. ρηζέ φ ἐλε Ζοκ "5 ἀομ56) ἱ.6. ουϊδίαα [86 ψΠΟ]6 ἰδ ρ]α Ὀυϊ] ηρβ 
ἴο 6 ποι σαΐε οὗ ἴδ ουΐεσ σουτχῖ; οἷ, οἢ. Χ. 10, χὶ. 1. ΤΒα ἴογῃ 
“Ποι56᾽ δἰ Ὀγασο5 411] [86 ἴθαρ]α Ὀυ!άϊηρσβ ([ετ. χχχν. 4. ὉΤῇὴῃὲ 
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15: ΨΟΙΏΘη ΘΟΡΙηρ ἴοσ Τησλιζ. ΤΏρη 5414 ἢ6 υηΐο τη6, Ηδϑβί 
ἴῃοαυ 866η ζζζς, Ο βδοη οὗ πηδῃ ὶ ἰυτῃ [ῃ66 γεῖ ἀραίη, σμα ἴῃοαὰ 

:ό 584]1 566 ρυϑαῖθσ δοϊωϊηδοηβ [ἤδη ἴἢ6586δ. Απά ἢδ ὑτουρῃϊ 
ΙῺ6 Ἰηἴο [ἢ6 ΙΠη6Γ οουτί οὗ [Π6 1,.ΟΒΡ5 Ποιι56, δῃηὰ ὈΘΠΟΪά, αΖ 
[π6 ἀοοῦ οὗ [86 ἰδαρὶα οὗ [ῃ6 [.0ἘΡ, θεΐνψθθῃ ἴῃς ρογοῦ δηά 
[ῃ6 «ἰΐατ, τυέγέ ἀὈουϊ ἥνα δηᾶ ἔθη τδη, 207} ΠΕΣ ὈδοΪ( 5 
ἰονγαζα ἴπ6 ἰελρ]6 οὗ [ἢ6 ΓΟΚΡ, δηᾶ [Πεὶγ ίδςεβ ἰοναγας ἴῃ 6 

ὙΨΟΙΏΘΏ ΤΩΔΥ͂ ἢν ὈΘ6Θἢ 56θὴ 5: {{ἰρ’ ουϊδίἀε (ἢ6 σαΐε, ΟΥ̓́Τ ΠΟΥ ΤῊΔΥ Πᾶνα 
Ὀεθὴ ἴῃ βοῖῃε οὗ ἴδε Ἵμαηῖθεῖβ οἱ (Π6 ουεῖ ραΐενναγ. ΟὐὨ σουτθς [Π6 
ἰορ]6 Ὀυϊ]άϊηρ ἰῃ ΕΖεκὶς6}᾽ 5 ὕτης ἀϊὰά ποῖ αυϊΐε σοτγοθροηᾶ ἴο ἢἰ5 1468] 
βκοῖο ἢ ἰῇ οἢ. χ]. 564.. Ὀυΐϊ (δεῖ εσα Ὧοὸ ἀουδὲ σμδιηροῖβ δὲ (Πδῖ 
[ἰδ σοπηδοίεα ψ ἢ Ῥοῖὰ ραΐονναγβ ([6Γ. ΧΧχυ. 2, 4, ΧΧχνὶ. 10, 12, 20, 
21, οὗ, χχνὶ. 10; 2 Κίηρϑ ΧΧΙ, 11). Ταιλη2 15 Ιἀεηςοαὶ ἢ ΑΔΟὨΪ8. 
ΤῊ Ἰαϊίοσ πδηλα, “1α0γι, “1, οτὰ,᾽ 15 ἢοῖ ἃ ῬΓΟΡΟΙ͂ πᾶπι6, Ὀεϊηρ' ΔρΡΡ] Δ 0]6 
ἴο ΔΩΥ͂ ρτεαὶ ροά, Ὀυϊ ψΏδη (86 τὐγίἢ ἰουπμα [15 νᾶὺ ἴο ὅτεεοα, ἴδ6 
ψοτὰ Ῥδοᾶπηῆθ ἃ ΡῬΙΌΡΟΙ Ὡδῶθ. 186 δηα ΤΑΠΊΠ,Ι2Ζ ἰ5 Βαῦυ]Ἱοηΐδῃ 
Θυυ-2, ΠῦΣΖὶ, βαἰὰ ἴὸ εἰρη “βοὴ οἵ 11ἴ6,᾿ δῃηὰ ἴο ἱπάϊεδίε (ἢ68 
δίθγῃδ] γουτῇῃ οὗ [πε βυη-ροά (οἴ, ΕτΙεά, 126]. ἴῃ Βαοι᾿β ΞΖ σεξζ.; ϑοδγαάογ, 
ΚΑΚΆ Τ7. οὐ ἘζΖεῖϊκς. νἱϊ. 14; ϑαγοθ, 7 δεγέ Ζεεζ. 1ν.). ΤὨς βίου οὗ (πε 
ἄβαίῃ οὐ ΤδιημηιΖ ἰ5 βαϊὰ ἴο Ὅς ἃ 5οῖασ τηγίῃ, μβανίηρ τείεγεησα ἴοὸ [6 
ἄεδιῃ οὗ πε βυη-ροᾶά. ΤὨδ εἐχριαπδίίοηβ ρίνεη ὈΥ Αϑβϑυγίδη 50 δ 5 
816 ποῖ ΝΕΙΥ οἰεασ. ϑοιηβίϊηγχεβ (ῃ6 ἀξαιῃ 15 βα!ὰ ἴο 6 (αὶ ψῃΐοῃ ἢ6 
ππάεγροαβ δδοἢ ἢϊρἢϊ, βουηείπηθ5 {παῖ ννῃϊο ἢ ἢ6 ὑπηάεύροοθβ ψῃθη 6 
Ἔχρίτας Ὀοίοσε [6 ἰουο ἢ οὗ ψ]ηΐοσ, δηα βοπιείίπηθα (6 ἀεαῖῃ 15 {παϊ οὗ 
[πὲ Ἰυκίγ, 1{6- σ᾽ νίηρ νεῦπδὶ]ὶ ρσοά, νῇο ρεγίβῆθβ δἱοησ ἢ 411 ἸΠ6 οἡ 
δίῃ δηγάϑι [6 βαϊησλεῦ ἔσγεβ ὨΪΟὮ ἢς Ὠἰπη56 1 μα5 Κιηα]οα, Τῆς ἴονῃ 
οὗ ἀεῦα] οὐ ΒυΌΪοβ, εἰρῃϊ πλῖ]6ς5 ποσὶ οἵ Βείγυϊ, νγὰβ (6 στοαῖ βεδὶ οὗ 
ἴη6 Αἀοηΐὶβ ψουβῃὶρ ἴῃ ΡῬηεηϊοία. [{ 15 ροββϑὶῦ]ε {πὶ [Π6 οὐ] ραββεὰ 
ψγεσινγαγὰ ἔἴοση Βδυυ]οηΐα, Ὀὰὲ ἰδ τηδὺ ὃς τπδὲ ἰπ ϑγτία [ῃ6 τίΐθ5 δὰ 
8 ἱπάερεηάεξηϊ οτἱρὶμ δηὰ ἃ ἀἰβεγθηϊ τηεδηΐηρ, δπα (πὶ ᾿ἴὑ ψψὰ5. ποῖ 
111 Ἰαῖοσ [μδαῖ 1ΠῈῪ ννεῖα ἱπίεσργοιβα ἴῃ [η68 βθῆβε οὗ ἴῃς Βαρυ]οηΐδῃ 
τωγιὴ (ΝΝ. . ϑυντῃ, Αἰεέζρέορ οὗ ἐἦδ «“δορεσς, ἰηάθχ ἀηᾶος ΑἀΟοὨΪ5). 
1 ννᾶβ ρΡυοῦδΌΥ οτὰ Ῥμεηίὶοῖα (Παΐ [Π6 ννουϑῃὶρ δηιεγεὰ [ἀ664. ΜΙ ΟΙ 5 
ἰηϊεγργοίδιοη οὗ ἴΠ6 τἰϊθ5 ΏΔΥ ποῖ αι ἐχῆδυβί (ΠΕΣ τη δΠ]:ρ : 

[ἢ)6 ἴονὸ (δῖα 
᾿ Ἰη(ζροϊεά Ζίοη᾽β ἀδιρδίοιβ τὰ {|κὸ Ποαῖ; 

Ἄμοβε ψαπίοη Ῥαβϑίοῃβ ἰῇ (6 βδογεὰ Ῥοσοῦ 
ἘΖΟΚΙ6Ι ϑαν,. 

ΘΌΘΝ τγὶη5 ΤΔΥ ΟΥΡΊΠΑΙΪ Ὀ6 ΟἿΪΥ Ὀεαυϊ ἃ] πδίαγο Ῥοοῖτυ, Ὀσὺὶ 
6 ΔΙῸ 80 δ᾽ ]δὰ ἰο πίιισα ἴῃαὶ ψὰ 566 οὖσ ἔδβεϊϊηρε τεβεοίεα ἰῇ ὮΘσ, 
85 Οἡ [86 ΟΥΟΥ παηὰ ἤδῚ τηοοάβ τερεδῖ {πε βεῖνεθ ἴῃ ἃ8. Αγ συ] ΑΥΙ͂Υ 
ἴῃ [ἰπ|65 οὗ ἄξοδὺ ἂπὰ |οββ ἴῃς βδάάθι δϑρεθοῖβ οὗ πδίισγε Ἰῃ Θ 5 Ὁ ΟἿΓ 
οὐ ἔδο!ηρ ΟΥ̓ ρτεδεηιίηρ ἴο ΟὟΓ τοϊηἀβ ἃ υηΐνειϑαὶ ἀθοδὺ ἴῃ ΜὨΙΟὮ 
6 δηὰ 4]1 {πῚὴρ5 ἀγα ἱηνοῖνεά. [{ 15 ΟὨΪΥ (ἢ6 βουσζοῦνῆι 5:46 οὗ (6 
Ταιτοιφς τίς [δὲ ἴῃς ῥτορῇῃεῖ τείευϑβ ἴο. 

1δ. ἐμγρη λεε γεΐ ασαΐ}})] 856 νυ. 6 επά. 
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εδϑῖ; δῃᾷ ΠῸῪ ΨψΟΥΒὨΙΡΡΟΘα [86 δὴ τονατάβ ἴῃ6 εαϑί. ΤὭθη 
δ 5αἰά υηΐο τηθ, Ηδϑὶ ἴμοι βθϑὴ Ζάζς, Ο 5δοὴ οὗ τηδηνῦ [5 ἱΐ 
ἃ ἸΙρῃς τῆϊὴρ ἴο [6 ουδὲ οὗ πδῃ ἰμᾶΐ Ζἦέν σοιημ [ἴῃ 6 
ΔιΟΙΩΙΔΙΊΟΩ5  ὨΙΟἢ ΠΟΥ σοχηχ ΠΟΙ ὃ ἔοσ (ΠῈῪ μάνα δ]]οὰἃ 
[ὴ6 ἸΔηα τυΐέζ νίοΙδηςθ, δῃηα ἢανα τεϊυσηθα ἴο ργόνοκε τα ἴο 
ΔΏΡΟΓ: δηᾶ ἴο, {ΠῈΥ Ραΐ ἴῃς Ὀταποὴ ἴο {Πεὶγ ποβθ. ΤΠεγαίοσε 
Ψ1Π1 Αἷϑοὸ 6684] ἴῃ ΠΌΓΥ : ΤὩ]Π6 ΟΥ̓́Θ 504}} ἢοΐ 5ρᾶσζθ, πεῖ ΠῈΓ 
ΨΠ1 ᾶνα ΡΥ : δηᾶ [Ππουρῇ ΠΟΥ ΟΥΥ̓ ἸΏ Τη6 Θδ15 τοΐζᾷ ἃ 
Ἰουά νοϊςδ, γε Ψ1Π1 ποῖ Πϑᾶγ [Π6τη. 

16.ὡὈ ΤῊΞ 5υΝ- ΝΟΒΚΘΗΙΡΡΕΕΞ ΙΝ ΤΗΒ ΓΝΝΕΞ ΟΟΥΚΤ. 

16. αὐομέ ἥυε απά {πυε᾽.}}] Τ1,ΧΧ,, ἀῦουϊ ἔνεπῖγ. ὍὙῆδβα τηθῃ ΨοῖΘ 
Β66ὴ δάἀοιγίηρ πε βσιη νυ τ {πεῖν ίαοοβ ἰο 1Π6 δαβί, δηὰ 1Πεὶγ ὕδοκϑα ἴο [Π6 
ἴδπιρ]6 ἤουβθ. ΤἬεὶν ροβιτίοη ὑείννεε [ἢ ἰδ ρ]ε δηά ἰῃ6 8)8Γ βθεῖῃβ 
ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ ἰμᾶΐ [ΠΕΥ ΟΙῈ ῥγίεβδίβ ([06] 11. 17}, δηὰ ἰὲ ἰβ. ποῖ ἀδβοϊϑδῖνε 
ἀραϊηδί [ἢἷβ8 νον (Βαϊ [ΠΟΥ αγὰ οδ] θα “ 6] 6 δ᾿ ἰῃ οὗ. ἰχ. 6, ἔογ 6γ. 
ΧΙΧΟ 1 ταίετβ ἴο “τῆς οἰάογβ οὗ (Π6 ρῥγιεβίβ. ὙΠΕΥ τὺ Ὀδ βυρροβεὰ 
τερταβεηϊαίϊνεβ οὗ ἴῃς ρυεϑιῃοοά. 

τυογελέῤῥεα ἐἦέ 542] ὍΠ6 ψουβῃὶρ οὗ {μ6 βιη, ἴῃ αυδεὴ οὗ μεάνεη, 
δΔη4 [Π6 Ποβί οὗ ἤδάνϑθῃ, ννᾶβ δάορίεα ὈΥ [5τ86] ἔγοηχ τῃεῖσγ δαϑίοσῃ οοη- 
απογοῖβ: οἷ. 2 ΚΙηρβ χχὶϊδὶ. 5,11; [6ζ. χὶῖν, 17; [00 χχχὶ. 26; δα. 
ἷν. 190. (ΤῊε ΗδΌ. 15 ἴο 6 τϑαά μι ϑῃταῃανί τ.) 

11. 7 ἴα ἐρἀέ ἐλέη} ῬτΟΌΔΟΪΥ: 15 ἴἴ ἴοο ἸΙρῃξϊ ἃ (Ὠΐηρ ἔογ 1ῃ6 
Ὠουδε οἱ [Δ ἴο σοχητηϊξ.. [μᾶὶ ΓΠΕΥ ἢανε Π]]6α : οὗ, 15. χὶῖχ. 6; οἰ. 
Ἶχ. 9. 

δε ὀγαπελ 9 ἐλε»γ μο5ε] ΤῊΪ5 15 ϑυρροξβεά ἴο Ὀδ6 ρΡατί οὗ [πΠ6 σεγθηιο- 
Ὠἷε5. οὗἩ {δεῖν βιῃ- ουβῆρ. [Ιἰ ἰ5 5α]4 ἴῃδἰὶ (ἢς Ῥεγβίδῃ δυῃ- ΨΟσβῃίρρεῦβ 
Ὠε]ὰ Ὀείοσε ἰμθπὶ ἃ Ὀγδῆοῃ ογ Ὀυηςἢ οὗ ἀδῖς, ρΡομηερτδηδία οὐ ἰδηλδγϑὶς 
ἴγεβ, οὐ δοσοοζάϊπρ ἴο βοῆια οἵ με ΗἩοιηδ ἰγεα, ρυόραῦὶν {παὶ (πεῖν 
Ὀγθδίῃ ταὶρμῖ ποῖ σοπίαπιϊηαϊα {Π6 σΊΟΥΥ οὗ (ἢ γχιβίησ ἀεἰίγ. Τῇ ψοσά 
“ποβθ᾽ τἱρῃΐ πλεδη ίαςα (Οεῃ. ἰἰϊ. 19), Ὀὰϊ ΨΥ ποῖ “Ἰοῦς }" Απαὰ 
[Π15 ἀϊδιϊηοι ΝΕ] Ῥεγβίδη σῇΐα 15 Ασα ΪΥ ργορ4]6 αἵ 80 δᾶυν ἃ ἀδὶβ ἴῃ 
ϑγδεὶ. ΑἾβδο ἴπε τεΐδεγεηοα ἴο ἰάο ΔΎ ϑεειηθαὰ σοποϊυήεα, ἴογ ἰΐ 15 
αϑκοα ψῃοῖμοσ ἴΠ656 ἸΔο]αιτίεβ ψεσα ποῖ δηουρῆ, {παῖ [ΠΕῪΥ Παὰ 4150 
Β]16αἃ τ)6 Ιαπᾶὰ ψιἢ Ὀ]οοά. ΓΧΧ. Πὰ5 ρίνδη ἃ ρεῆδσαὶ β5εῆβα, “δηὰ 
᾿ῬεΒο] ἃ [ἢ 656 ἃγδ ἃ5 το  Κ  5,᾽ ῬΓΟΌΔΌΪ τερδσζαϊηρ [6 ννογὰβ ἃ5 ἃ ὑτο- 
νεσρῖδὶ ρῆγαβα. 

18. ΤὭεθα δροχηϊηδίϊοηβ ᾿ν1}} δβϑϑιγθαϊγ Ὀσΐηρ ἄονῃ ἰἢ6 ἀϑραγίηρ 
ομαϑιἰβαπηθηῖθ οἱ ἤθᾶνοη, ὙΠα ρὮγαβθα ““508}1] ποῖ βρᾶσζα ΠΟΥ ὈἸΥ᾽᾽ 15 
οοηηοῃ ἴῃ ἰῃς ρχορδεῖ, οἢ. ν. 11, νἱϊ, 4, 9, ἰχ. 5, 10. 
7). ἃ ἐομαῖ σοῖτε] Οοταρ. οἢ. χὶ. 13, δπὰ ἴοσ [86 ρεῆεσαὶ ἰάθα 

οὗ ναΐῃ ἀρρϑαὶ ἴο μεάνθῃ, ἴ5. ἱ. 15; 767. χὶ αι; Ρυον. 1. 28. 
ΤῊΪΒ ραββᾶρθ σοηίδίῃηβ ταυοἢ (μαὶ 15 ἀἰ σους ἰοὸ δϑιϊπχαῖθ. ΤῊΣ ἔδοϊ 

18δὶ {πὸ [Ὠπἰηρθ ἀδβου θεά ὑγεσα βεδῃ ἴῃ ἴῃς ““νἱβίοηβ οὗ αοἄ,᾽᾽ [Π6 5 γηη- 
ὈΟ]104] ἔοστα τη Ὠοἢ } ἐμονδῇ ἀρρεασεά, δηὰ [ἴῃς δῃηδίορυ οἵ Ἵῃ. ἰχ, Χ, 
Ιεδὰ ἴο {Π6 σοποϊυβϑίοη (μαὶ ἴπεγὲ 15. δἱ Ἰεδδὶ δὴ ἰάδβὶ δῃηά ϑυιωῦο] ἶοαὶ] 
εἰεσηθηΐ ἴῃ ἴῃς ταρσγαβθηίϊδίίοη οὗ ἴῃς 1ἀο]δί 165 ργδοιβεὰ ἰῃ [86 ἰεπ1ρ]6. 

17 



όο ΕΖΕΚΙΕΙ, ΜΠ. 

Το νον οὗ ΗΙἱΖ., Καδη. (Ομ αἶγα. 11. 278) [αἱ (᾿ς ἰἀο]αίγουκ ῥσγδοίϊοεβ 
816 ἴο Ὀ6 τΔἰζοὴ ἸΣΘΓΑΙῪ Ὀυΐ τοΐετσθα ἴο ἴδ της οὗ Μβϑῃ ἰ5. ποῖ 
Ὠδίιγαὶ. ὙΤμῈ φῬυορμεῖ ψουἹὰ ΒΑγάΥ 0ὲ βῆοννῃ ἰὨϊηρβ οὔσα Ὀὰϊ τῸ 
Ιοηρογ ἴῃ δχίβίεησε, ἱμουρἢ οὗ σουτεα Β6 τηῖρῃι (δα 4 οοῃιϊππουβ νον 
οὗ ϑγδθ]᾽ 5 ὑργδοῦςε, ἃ5 ἢ οἴϊεῃ: ἄοεβ. Τῆς ἴεδηβε ἴῃ ψ. 17 “"ψηϊοἢ (ΠΟῪ 
ἢανε οοτητεα μοΙε᾽ 15 ΒΟΔΣΟ ΘΙ ονϊἄδησεα ἴοσ ἃ ἔοσπηοσ σοποσαίοη. [ὲ 
5 ποῖ ΘΑΘΥ͂ ἴ0 540 δον ίασ [6 τεργεβεηίδίίοῃ ἴπδὲ ἴα ἰάο]αίσουβ ϑᾶρε8 
ψΕγα Ῥγδο ϑδὰ 2,4 ἴῃς [ϑρ]6 β ἴο Ὀ6 (δἰκβῃ ᾿ἰΐεγα γ. ϑυοἢ Ρῥγαοίοεβ 
ἂῖε ποῖ χείεσσεὰ ἴο ΌῪ Τθγεσα δὴ ΠΟΥ Οἴμοσ Ρῥτορῃεῖβ οὗ ἴδε ἴθ. [ἰ ἰ5 
Ροββῖ8]6 παῖ ἴπ6 σμαηηθεῖβ δηα ο6}15 δθουὶ ἴῃ ραίενναγβ, ψ  ΐσι ἀρρεᾶγ 
ἸΏ 806 Οδ865 ἴο ανα Ὀεϊοηρεά ἴο ρῥηνδία Ῥδβοηβ, ἸΏΔΥ Ὦδνε Ὀδθη 
ιι564 ἴον 1ΠΘρῚ ἰπιδῖα ρυγροβεβ, Ὀὰὶ [Βδι 5 η- νουσ ἢ] Ρ γ85 δοϊυδ] !Υ ργδς- 
ιἰ5εὰ Ὀεΐννεθῃ [16 δι }]6 δηὰ (Π6 ]180 [85 {116 ργοθδ 1 1 γ. Απά [Πα 
506 86 ἴῃ ἴῃ6 ΟΠΔΏΌΕΥ οὗ ᾿τλΔΡΈΓΥ 15 ΟὈ]ΟΌΞΙΥ 464]. Τδ ρτοόρδεῖ οοσ- 
[ΑΙ ἀεβῖγεθ ἴο βῆδνγ [πὶ Ἰἀο] ΔΎ Ῥοΐὰ ρα]. δηὰ ἴῃ ργίναῖϊε νγὰβ 
Ρτδοιίβοα ὮΥ 4]] ο]αϑ5ε5, [Π6 οἰ ἀθὺβ γερσγθβεητηρ ἴΠ6 παίϊοῃ, ἴῃ 6 ᾿ψοπιεῃ, 
δἃηὰ Ῥεσδδρβ αἷβϑο ἴΠ6 ῥγχίθβίβ ; δηά ἰῃαὶ (ῃε86 1] τ] 65. σγεσα ποῖ ΟὨ]Υ͂ 
[6 οἷά παῦνε οὔδθβ οὗ [5γδε], Ὀὰΐϊ ἢδνν ἱτηρογὶβ δἱ [Ὡς ρεγιοα ἤτοχὰ 8]]} 
[ῃ6 παιΐοῃβ δτουημᾶ, Τῇῃδ τεργοβεηίδιίίοη, Ὠόννόνεγ, τπᾶΐ βυοῇ τὨϊηρβ 
ψοτῈ ἀἄομα 222 (86 ἰδῃρ]ε ΤΥ ταΐμοσ δα ἰάεα], Τα ἴθρ]α 5 ἴῃ 6 
ἀννε! !ϊηρ- ΡΪδος οὗ Τεμονδῇ, δηα Ἔν ῦῦ ἱρυ τ ἄοης ποῖ οὨΪΥ ἴπμοτὰ Ρυΐϊ 
ἴῃ ἴῃς Ιαπὰ δηά ἴῃ (ἢ ἢουΞεβ οὗ [ῃ6 ρεορὶβ νγᾶβ (εἶς ἴῃ [86 ρ]αςς οἵ ἢϊ5 
αροάς, ψὨΙΟἢ ἴἰ ἀεἢ]οά, οσδυδίησ ἰπὶ ἰο ψἱπάγανν ἔσγοσῃ ἰΐ (ν. 6, οἴ. 1μδν. 
Χν. 21, ΧΧ. 3; Ν. ΧΙΧ. 13, 20; δῃᾶ [6 οἰδροσζαία ργεοδυςος ἴο 
συιαγὰ δραϊηδὶ ἀεβ]ειμεηΐ δἀορίεἀ ἴῃ ςοἢ. Χ].---Χ]ν}}}). Οἡ [μὰ οἴδοῦ 
Ὠδηὰ τποβθε τσν]ερεὰ ἴοὸ ἀνε} πὶ ἴπ6 Ἰαπὰ οὐ ἢᾶανα δοοθθβ ἴο [δε 
[6 0 1]6 ἅτ βροΐίζεῃ οὗ δ5 ἀνε] ηρ ἐς: ἴῃς Ποιιϑ6, 5. χχὶ, 6, χχνὶϊ. 4, 
Ἰχχχὶν. 5 ἄο. 66 ῥυε τ ΔΓ τειραῖκβ ἴο ἴδ ἙοΠαρίεγ. 

(Κη. ΙΧ. ΕἼΚΞΒΤ ΑΟἿΓ ΟΣ ΤΗῈ ὈΙΝΙ͂ΝΕ ἸΌΡΟΜΕΝΥ, 5ΓΑΌΘΗΤΕΚ ΟΕ 
ΤΗΕ ΝΗΑΒΙΤΑΝΎΒ ΟΕ ΤΗΣ ΟΙΤΥ. 

ΓΒ. νἱϊϊ. ργεβεηϊθα ἃ μίοΐατα οὗ [ῃ6 δῃοση 165 ρσγας σε ὈΥ ἴἢ6 ᾿η}4}»" 
ἰιδηΐ5 οὗ [6 Ιαηὰ δηὰ οἵ [μ6 οἰΥ, τμεῖσ γεϊρίουβ ἀδαβθηθηΐ ἴῃ σοηίϊγαβῖ 
ψ ἢ (ΠμεῈ σΊοΥΥ οὗ ον. Τῆς ἀδβογροη νὰϑ τηθδηΐ (ο ἰεδὰ ὺρ ἴο 
ἴῃς σοποϊυβίοη Ἐχργαββεα ἴῃ ἴΠ6 δπά οὗ ἰῃε οδαρῖοτ, “ Τβογείοσε ν}}} 1 
64] ἰῃ ἔΣΥ, ΠλΪΏ6 ΕΥΘ 5}4]}}] ποῖ βρᾶσγε, ποι Ποὺ νν}}} 1 να ρῥἱγ" (ἢ. 
Ψ1}1. 18). Νον ἰ5 βϑῆδανῃ [πε ἢτγϑί δεῖ οὗ [ῃ6 ὄἌχϑουίίοη οὗ ἰ[ῃϊς (ἢγϑαί. 

(1) συ. 1---ΞὋ. ΑΑ Ἰουὰ οΟΥἿ ρῥτεοοεεάβά ἔτοιῃ ἴδ 6 Εἰοιγ οὗ ἰῃς Ιοτὰ, 
Βεηρ ὨΠΠΕΣ ἴῃς οχοουϊοηθῖβ οὗ ἴῃ6 οἵ} δηᾶ ἰουίι ἃγα 56 
ΔΡΡιοδοβίηρ ἔγομι ἴῃς. πουίπογῃ ραῖθ οὗ ἴΠ6 ἰθιῃρ]6 5ἰχ πῆθῃ, δαοῦ ἢ 
Β15 ψεάροι οὗ ἀδϑιίσιοιίίοη ἴῃ ἷβ ἢδηά, δηὰ ἃ βενθηίῃ οἶδα ἴῃ Ἰηδη σαγ- 
τηθηΐβ, ἢ ἃ τ ετ᾽5 ᾿ΠἸΚΠοσῃ δὲ ἢ15 ρίγά]θ. Τῇα βανθὴ ἴδε ὑρ τὨεὶσ 
Ῥοβίτοη Ὀεΐννεθη (ῃς6 μουβα δηᾶ (6 Ὀγάζθη 8]08ζ. 

(2) νυν. 4--ῤὀὔ΄ Ἐτε (158 ἴῃς ρΙοσυ οὗ ἴῃς σὰ ψοἢ ὰ5 ονοσ (ἢ 6 
σδοπι δίῃ μδά γίβθῃ, Οὐ ὩΟΥ τοβ6, ἃπᾶ βἰοοά ονεσ ἴθ {Ὠγϑῃοἱὰ οὗ [Π6 
(δ ρ]6. ΕἼΟΙΏ ἴδογα ἃ ΟΥΥ̓ δα ἴο (6 τηδῃ οἰοίμδᾶ ἴῃ ᾿ἴῆθη ἴο ρῸ 
ἴοσι ἢ ἱπίο ἴΠ6 οἷν ἂπὰ ρυὶ ἃ τηδῦῖς ὕὑροη ἴπ6 ἰογθῆθδαβ οἵ ἱῃοβα 0 
τοουτηρδα ονοσ [ἢ6 ον!]ς ἄοηα ἰῃ {Π6 τηϊαϑςί οὗ ἱἴ, δηά ἴο [ἢ6 51χ οἴμοσβ ἴο 
ἴοϊϊονν ἴπι δηᾶ β'δὺ ᾿μα Ἰδου τα παῖ ν 411 οἱ 50 56α]ϑά, δπὰ ἴο Ὀερίῃ δὲ 
[(Π6 Ὠοαυβ6 οὗ (ῃε [οχά. 



νν. Ἱ, 2.] ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΙΧ. 6ι 

Ης οὐδα 450 1 σηΐπα δ τοίζά ἃ Ἰουά γνοΐςβ, βαυϊηρ, 
δια {πε [πὶ αν σθδῖρα ονεῦ [ἢ6 ΟἿ ἴο ἀγα ΠΘΔΓ, 
οὐΘἢ ΘΥΕΙΥ͂ τῇδ φυσᾷ Ὧϊ5 ἀδβίγουγηρ ψθᾶροὴ ἴῃ ἢ15 μδηά. 
Απηά ὈδΕΠΟΪΑ, 51χ πηθῃ σϑῖηα ἔγοπὶ [ἢ6 ψὰΥ οὗ [6 ΠΙΡΏΘΓ ραῖθ, 

(3) νυν. ἡ---1ο. Ἰτητηδάϊδίεῖν (ἢ6 νοῦῖς οὗ 5]δυρῃςεῦ σοτητηθῃςο8, 
Ῥερσιπηὶηρ ἢ [ἢ6 6] ἀογ5 Ὀοίοσα ἴἢ6 ἤουβα (οἢ. νἱ]]. 16). Βτοτῃ (Ποτα 
{π6 ἀεϑιγογίηρσ δῆραὶβ τονε ουϊνγατάς, ρΡο]] τσ [ἢ6 σουτγί5 ψῈ ἢ ἀοαά, 
δΔη ρ485 ἰηΐο ἴδε οἰἴγ. ὍΤῇα ρῥσορδεῖ ἰ5 ἰεἢϊ δίοῃβ, σοῃβοϊουβ ΟἿΪ]Ὺ οὗ ἴῃ 6 
σοῖκ ροΐϊηρσ οὐ ψὶϊμουῖϊ. ΤῊ ψόοσκκ 115 Ὠἰβ πχϊηᾶ 1 δ ἢ ἃ σοῃσορ- 
ὕοῃ οὗ ἰῃ6 ταὶ οἵ σοά (παὶ 1ἴ βεεπηβ ἴο τι [ἢ6 οἷα τοηπδηΐ οὗ 
5γαθὶ πχιϑὶ ρου βἢ Ὀεΐοτα ἴ. δ [4115 οἡυ ἢϊ5 ίδος δηά ἰηἰογοθάδββ ἴοσ 
(86 πὶ, Ὀυϊ 5 δηθνγεγεὰ (παῖ (Π6 5ἷῃ 15 συθαΐ, δῃὰ τηυξί Ὀ6 ὈΠΕΡΑΣΏΡΙΥ 
οΠδϑιϊβεά, : 

(4) τ. 11. ὍΆΪΟΕ ἢἷ5 ἰἸηςετοθϑβϑίοη 5 τερα δά, (Π6 τηδη οἶδα ἴῃ ᾿ἴποὴ 
διτηθηΐβ ταϊαγηβ, Δ πουησίηρ ἴΠ6 (Ἰδ] πδηΐ οὗ [6 σοτητηδη 5 ρίνθῃ ἴο 
ἴπη δηά ἢ]5 ἔθ] ]οννβ. 
1. 2τλαἋἡ λανε ελαγρε οὐδν ἐλε ε21}] ΤΑϊ. εἴἴμεῦ (06 ““ονοιβιρηι8᾽; 

(ονεῦβεεβ), οὐ [86 ““νἱΞιἰἱοη5᾽ (νἰ5:14ηἰ5) οὗ (6 οἶϊγ. ΤῊΣ ]αϊίοσ ἰ5 
τηοβὶ παίυτγαὶ, “ν᾽ ϑ ἰδ οη 5) Ὀαΐηρ βαἱὰ ἔοσ ““ἴἤοβα ψῆο νἱβὶϊ,᾽᾽ [ῃδἱ 15, [86 
Ἔχθουοηεῖβ ([6τ- 111. 11]. ΟἿ, 15. ἰχ. 17 (οὔῆοουβθ). Τὴ νεὺὺῦ τΏΔΥ ὃς 
Τοηδεγοά ἂἃ5 ΑἹ. ΒΠῺΡ ὩΘΑΥ, ΟΥ̓ ὈΓΑΥ͂ ὩΘΆΓ (οἷ. ΧΧΧΥΪ. 8; 70} χχχὶ. 
27).. ΤὨο 22772., ἴῃ δχϑου ]οηδῖβ ἅσα δἵ Ὠδηά, ἰβ 1655 βυϊα ας ἴο ἴΠ6 
Ἰουά οΥὙ, δηὰ (πὸ ἱπιπιδάϊαϊο ἀρρεαγαποα οὗ ἰῃ6 βενθὴ τἿξΏ 566 η15 ἴῃ 
ΤΕΘΡοηβ6 ἴο (Π6 50 ΠἸΤ] 08. 

2. οἵα »462] ΤῊ ϑυτθο] 5πὶ γεργαβθηῖβ ἴῃ Ἰυἀρηχεηϊ οὗ Οοά 85 ἐχϑ- 
ουϊεὰ ΌὈΥ͂ Ξι ροτηδίιγαὶ ἀρεηΐβ, ἰτηπγε ἰδίεὶΥ ὑπᾶάδγ 15 σομητηδη. ΤΏσβε 

δηΐ5 ἅ16 “δ ]θα “τηθη,᾽ δανίηρ [6 Βυμηδη ἰογπη ἰο [ἢ 6 αγο5 οὗ {π6 ὑσο- 
Ῥδεῖ (οἴ. οἰ. χ]. 3, Χ]}}. 6). ϑὶχ οὗ [πῃ τῆδη μδᾶ ἱηβιπιπηεηίβ οὗ ἀεβδίσασι ὁ 
ἴῃ {μεῖς βαηάϑ, δπὰ ἴΠ6 βενεηι νγὰ5 οἱοι δα ἴῃ ᾿᾿πθὴ ραγπιεηῖβ νν ἢ 8ῃ 
ἸΚΏοτη δ ἢἷ5 σίγα. ὍΤὨε ἱῃβογῃ οοπεϊϑιθα οὗ ἃ οᾶ56 ίογ Πμο]άἀϊηρ (Π 6 
τεεὰ ρεῆβ, ἢ δὴ ἱΚΠοΪἄθσ αἰϊδοῃοα ἡδαΐ (Π6 τηουτῃ οὗ (6 σδ56. 
ὙΠεθα ἱὨΚΠΟΥΏ5. σὰ οδιτοα ἴῃ της ρσίγάϊα, δηὰ ἴἤοβα ψόοσῇ ὈΥ ΒΙρἢ 
οὔςἶ415 416 οἴϊβη οὗ βῖνεῦ, τσ ]Ὺ ομαβοα δηα ογῃαιηθηϊθά. Τὴ ρυγροβε 
οὗ 16 ἱπκοσῃ ἈρΡεαῖς ἰῇ Ὁ. 4. Τἢ ᾿ἰηεη σασιηδηῖβ τ ΔΙ ἴΠ6 τηδη 5 
ἀϊνίῃο 5δηςὙ δηά δηλΐμοησδ, ποῖ ρυ θϑ τάκ (Ἐνν.); [Ὡς ΒΙΡΉ δηρεὶ, 
ΤΌ δῆ. Χ. 5, Χὶϊ. 6, ννγᾶ5 50 οἱοίῃοά, ἃ5 ψεσε ἴῃ βϑδενεὴ δῆρεϊβ μανίηρ ἴΠ6 
ν]4]5 οὗ ψταῖι, ἴῃς ᾿ἰαϑὶ ρίαριιοβ οὗ Ἰυάρτηεηϊ ὑροη ἰῃ6 νοι]ά, δν. χν. 6. 
ΤΟ βανθῃ πθὴ δηζοσίηρ [Π6 ἸΠΏΘΙ σουτί Ρτοοεοᾶάδα υη1}] {Π6Υ βἰοοά Ὀδ6- 
δἰάς ἴῃς Ὀγάζθῃ δἰίασ, ἴῃ ἴγοηὶ οὗ ἴῃς ἤοιθα, ψ ἈΠΕ Σ (ἢ ΡΟΣ οὗ [δς 
Γοτὰ μδά πιονεὰ ἤτοι ἴῃς σμεγυ χα (τ. 3). 

4.ε ἀξρἧεν ρα 2] Οτ, ὑρρεσ. Υμαϊ (ἢ15 ραίβε νγὰβ 18 ποῖ χαϊΐε οἶθαγ. 
115 υϑυδ! Ὠ6]ὰ ἴο Ὀ6 (ἢς βδῖης σαίς οὗ [88 ἱῇηδῦ σουγί ΔΙ γεδαῦ ταθῃ- 
ιἰοηθα, οἢ. νἱϊ. 3, 56. [ἡ ἘΖεϊκθΙ 5 ἢθν ἰειρ]6 (ἢ6 ἱπποῖ οουζὶ ἰβ 
Βίσθοσ ἴδῃ [ἢ ουΐοτ, δηπὰ ἃ Ηἱρῃϊ οὗ 5ἴερϑβ ἰεδβ ἰο [86 ραίς ἔγοτῃη ἰμ6 
Ιενεὶ οὗ ἴς ουἵοῦ σουτγῖ, θὰϊ ΡγορΔΌΪΥ ἰπ {πε οἷά ἰεΡ]6 (ἢ οουτίς “γοῦα 
ΤΩΌΘΝ ΟἹ ἃ ἶανθὶ. [Ι͂ἢ 2 Κίηρϑβ χν. 35, Το διὰ 15 βαϊὰ ἴο ἢανὰ 81} [Πα 
ὭΡΡΕΣ ραϊς᾽ οἱ ἴῃε Πουβε οὗ ἰῆε 1,ογτὰ. ΤὨϊβ σαίθ βθεπβ ἰἀθηςὶοαὶ 
νἰδι 1[8)6 ὍΡΡοΣ Βεη)δπιη ραΐα, [ε1. ΧΧ. 2, ΡγΟΌΔΌΙΪΥ αἷθο τι ([Β6 “πον 
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ΜΏΙΟὮ 16 τοναγὰ [Π6 Ὠογίῃ, δηα ΘΥΟΥΥ ὨδΔη ἃ 5] ρ το 
ΜΈΔΡΟΙ ἴῃ ἢϊ5 ῃδΔηά ; δΔηᾶ οηδ τηδῃ δηγοηρ ἴμθτ τας ΟἸοιΠοα 
«οὐ Ἰηθη, ἢ ἃ Ὑτ τεσ 8 ᾿ὩΚὭογΩ ὈΥ Ὧ15 5146 : δηᾷ (Π Ὺ πϑηΐ 
1η, δηἀ βἰοοα Ὀεδβι46 [6 Ὀγάβθη αἰΐδατ.0 Αηά [ἢε ρίουγυ οὗ [8 
αοά οὗ 5:86] νᾶ βοηθ ὕ0 ἔγτοτη [ἢ6 σῆῇεσγαῦ, ψὨθγειροη ἢ6 
ψῶ5, ἴο (ῃ6 [γα 50] οὗ ἴῃ6. ἢουβδ6. Απα ἢξ οδ]]δά ἴο [ἢ6 
τηδη οἰοιῃεα τυ πε η, ψἢϊοῃ ἀαά ἴῃ6 νυ τοτβ ΚΆΤΩ ὉΥ 
Ὧ15 5146; δῃὰ ἴῖῃ68 ῸΒΡῸ 5814 υηἴο ἢϊῃ, ὅσο (σγουρὰ {πῸ 
τηϊάβι οὗ τῆς οἷἵγ τὨγουρα ἴῃ6 πηάξε οὗ 7Θγβδίθιη, δηά 56ΐ ἃ 
ΤηΔΥς ρου [ἢ6 ἐογομοδαᾶς οὗ [86 τηθη [δὶ βρῇ δηά ἰἢδί οὖν 
ἴον 411 [Π6 δθοιῃϊηδίοῃβ (δὶ Ὀ6 ἀοπα ἴῃ 16 τηϊάϑί τῃογϑοί. 

σαῖς,᾽ 7εγ. χχνὶ. 1ο, χχχνὶ. το. Ι͂π ἰῃς 1αϑὲ ραββᾶρα [15 πον ραίθ 15 
5814 ἴο Ὀκ ἴῃ ἴΠ6 “ἌρΡεγ οουτῖ,᾽᾽ νὨϊοἢ οἂπ Ὠαγάϊγ Ὀ6 [Π6 ἴπποῖ οουτζί, 
Ὀὰιϊ Τα ἃ 5118]1] οουτί ΨΏΪσΠ ΔῪ δἱ [6 πουίμεση δχίσεσωσυ οὗ (Πς 
οὐἵεοῦ οουγί, Δηα νγνὰ5 δἰθεναί θα βοῖῃβ ει δῦονε (ἢ Ἰαϊΐεασ, (366 ρίδῃ ἱπ 
Ἐπεί. 8γε., Ατί, Τεαρ68.) Αἱ 411 δνεηΐβ {π6 “τρθη ᾽ σης ΠοΌιη [ἢ ς 
Βοχί 5146 οὗ (ῃε Βουδε ἰηΐο (Πε ἴπηεσ σουτί. ὙΤηε δροιηϊμαίίοης οὗ [6 
ΡΘΟΡΙΘῈ δἵε τοργεϑεηϊθα 88 ργδοιἰϑεὰ οἡ {πε πουίῃ δἰάς (οι. ν1]}.), δηὰ τῃ6 
ἰηϑίσυτηθηῖβ οἱ οὐ β νεηρεδησε ἀρρζοδοῦ ἔτοταῃ [Π6 βαπια αυδγίου. 

2.ἀε ὀγασος αἰΐαγ)] ΤῊΪΒ ἰ5 ἀραΐη ΟΌβουτα. [{ 15 βαϊᾷ 'ῃ Ἂ Κίηρβ νἱῖ!. 
όᾳ τἴμᾶῖ ἰῃς ὈΓάΖεη 4]. νν85 ἴοο 5π18]}} ἰο τεοεῖνε (πῃ Ὀυγηϊ-οἰετίηρβ δπὰ 
τῆς ἔδϊ οἵ ϑοϊοπιοη᾽β Βοϊοοδυβίβ, ἀπὰ [δὶ (με Κίηρ οοπβθογαιθα (Π6 
τη ἀϊς οἵ ἴῃς σουγῖ, ἀπά ποτὰ Ὀυγηΐ 8 οεγίηρβ.Ό ΑἢδΖ σδυβρᾶ ἢἰ5 
Ρτείεβδὶ δὴ ἰὸ “ Ῥυ1]1.1 "ἢ δὴ δἱΐδασ δἴϊοσ (ῃ6 ραϊίεγῃ οὗ [Π6 δἰἴαγ ψῃϊοῖ ἢς 
ΒΔ ἴῃ ᾿ϑαηάθουβΒ. 1715 ΠὩΘῪ δἰϊαγ τηιδὶ πανα Ὀδοη οὗ βἴοῃβ, ἰδσῃῖ- 
ῃαϊίηρ δὲ (ῃ6 ἴὸρ ἰῃ ἃ ρ]αἰίοσμπι οΟσὐὁ μεαγίἢ ἔοσ Ὀπγηΐηρ (ἢς6 αὶ δπᾶ 5δοτὶ- 
ἤσδ5 ὕροη; δῃηὰ βοιῃενῃδὶ δῇοσ {μἷ5. πποάθ] ἰῃ6 δἰίδγ ἰπ ἘΖοκ 6} 5 ὩΘῪ 
(ΘΣρ1]5 ἰ5 ἴο Ὅς οοπδίταςιοα (ςἢ. ΧΙ]. 123-17). ΤῈΣ αἱΐατ οὗ ΑἢὰζΖ 
ΔΡΡϑᾶζβ ἴο ἢανβ Ὀεεῃ ρῥἱδοβὰ ἴῃ τμὰ ταἱἀ α]6 οὗ [με οσουτῖ, ἔαγΓ ΠΥ ἔτομι [Π8 
Ὦουξε ἴδῃ ἴΠ6 οὐἱρίηδὶ ροϑιοῃ οὗ ἴῃς ὈΓγάΖεὴ δἰίαγ; δηᾶά ἰΐ 15. δα δὰ 
[μαι ΛΏΔΖ τεηονθα ἴΠ6 ὈγαΖεη δἰἰαγ [τοτλ ἰἴβ5 (ΟΥΤΩΘΥ ρἷδοθ, δηά 8εῖ 1 οἡ 
[6 ποσί 5146 οὗ δ ῃδὺνγ ἃἰῖαγ (2 Κίηρβ χνΐ. 14). Τηΐδ βεηβε ἰ5. ρίνθη 
Ὀοΐὰ Ὀγ {Π6 ΗΘΌ. ἀπά χΧΧ,,, ([πΠουρῇ [ΠΕ ἰοχίβ αἱ Πἴδσ ἴῃ ϑοόσης ροϊηῖβ. ΤῊΘ 
Ηδε}ν. τεδαϊηρ 15 οὶ αυϊΐα παῖυγαὶ, δηα 85 σοῃβίσιθα ὈΥ δοῖχδ ἰΐ 5δὺϑ 
ποϊμίηρ οἵ ἃ τεῦλονδὶ οἵ ἴῃ6 Ὀσζαζθὴ δἰΐδὺ ἔγοιῃ ἰἴ5 ἰΟυ Υ ὉΪΔ66. (66 
Νν. Ε. δα, Δδλ 97. .52νι.,) Ὁ. 466 “4Φ.) ΤὮδς 5βενεὴ πε ἴοοϊς ἃρ 
1Πμοἷγ ροβίἴοη δου ἰῃ (ἢς το α]ς οὗ ἰῃ6 οουτί ἴῃ (ἢ υἱοὶ οἵ ἰδ6 
Αἰΐασ ρἷδοθ, οὐ σοῃβι ἀΘΥΑΟΪΥ Ὠδᾶσγευ ἰῃ6 μουδα ἤδη ἴῃς δἱίδσ οὗ Ὀυτηῖ- 
οἤεεϊηρ. 

8. ,»Ὸ»» ἐἦε εἀεγμό] 866 δἱ (Π6 εηὰ οἵ (ἢ. χ. 

4-. ΟΟΜΜΑΝΡῸ ΤῸ 5ΕΑΙ, ΤΗΟΒΕ ΤῸ ΒΒ ΒΡΑΚΕῸ, ΑΝῸ ΤῸ 51ΑΥ͂ 

ΨΙΤΗΟΥΤ ὈΙΘΤΙΝΟΤΙΟΝ ΑΙ, ΟΤΉΗΕΆΘ5. 

4. “:α παγῇ} ΤὨο νοσὰ 15 Ζάν, ἴῃς ΙΔϑἰ Ἰεϊῖεν οὗ {86 δἱρῃαθοί, ([ῃς 
ο]α ἔοσταῃι οὗ νυ ΐϊοἢ ννὰ8 ἃ οὔοββ. Τμα ἴδει 15 υϑεὰ ἤδῖα 85 ἰῃ [00 ΧΧΧΊ. 
35. Οἵ ἃ τηΔ1κ ἴῃ ρεηεγαὶ, (που ρἢ ρεσμᾶρϑ ἴ[Β6 ΤᾺΥ ΟΥ̓ ΟΥῸ55 νγὰβ ἴΠ6 5ϊ:πλ- 



νν. 5--8. ΕΖΕΚΙΕΙ͂, ΙΧ. 63 

Απά ἴο [δε οἴμεῖβ ἢδ 5] 'ῃ τὴ]η6 Παδιηρ, ὅσο γε δε ἢΙΠὶ ς 
[σου [86 οἰγ, δῃηά δια : ἰοῖ ηοῖ γΟΌΓ ἜΥα 5ρᾶγθ, ὨΘΙ ΘΓ 
ἢδνε γα ὈΙΓ : 5ΑΥ υἱζοῦγ οἱ απμα γουηρ, Ὀοϊῃ τηδι 8, δηά ὁ 
᾿π||6 σὨΠ]άγθη, ἀπ ψογηθ : Ὀσϊ σΟομ]6 ἢοΐ ΠΘΔΓ ΔῊΥ ΙηΔῃ 
ὈΡΟΩ ΟΠ Ζς ἴΠ6 τηᾶῦκ ; δηα ὈερΊη δ γ βαηοίσαγγυ. ὙΤΠδη 
[Π6Ὺ θερδη δὲ [πε δποίεηϊ τηθ ψῃϊοἢ τύέγε Ὀεΐοτα ἴΠ6 Ποιδ6. 
Απά ἢδ 541ἃ υηἴο ἴδῃ, Π6ἢ]6 [ῃ6 ἤου56, δηά Η]] ([ῃΠ6 σουτίϑ 7 
φοίϊά τὴς 5]δίη : ρὸ γε ἔοῖῃ. Αμῃὰ [δ ὺ ψεηϊ ἰοσίῃ, δηᾶ 516 ν 
ἴῃ [86 οἸγ. 

Απά 1ἴ σδγδ ἴο ρ855, Μ Ώ116 ΠΟῪ ογα ϑαγίηρ πε, δηά 1 8 
τύαᾶς Ἰοῦς, ἰδῇ 1 [6]} Προ τὴν ἴδος, δηὰ οτὔδά, δηὰ βαἰὰ, Αἢ 
Ιοτὰ σορ, τυΐζ ἴῃοιι ἀδβίσγου 41} ἴῃς σεϑι πα οὗ ἴϑγα6] ἴῃ (ἢν 

Ῥ᾽εβὶ ἔοστα [6 τις οουὐ]Ἱὰ αἴθ. Ὑὴ6 ῥᾶβϑβαρσε 15 ἰπιϊἰαϊε, Εδν. νἱΐ., 
1πουρᾺ (ἢ τηδιῖς ἰπδτε 15 [Πη6 παῖης οὗ ἀοα. ΑΙ] νῇο τηουγποὰ ονοσ [μ6 
ΔΌΣ Δί οη5 ἄοηα ἴῃ Γεγϑδ]θ νοτα ἴο θ6 ἴδ. Ξεα]θα δηὰ βραγχγϑά. 

δ. Τῇ οΟἴδΕῚ ἐχεοι πη ογ8 ἡγογε ἴο ἔοϊ]ονν ἴῃς ἰοοἰδῖερ5 οἵ {πε βανθηίῃ 
ΤΆΔ}, δηὰ 5 ψιπουΐ ἀἰϑουτϊηδίϊ οι 411 ποῖ τηδυκεα ὈΥ̓͂ Ὠΐπι. 

6. ὀερίρ αὐ νι» σαγοίμανγ}) Ἰαάρστηδηξ Ῥεαρὶπβ ἂδἱ (ῃ6 μοιιβα οἵ σοά. 
Τῆς 1,01] Πδὰ τεϊυγηβά ἴοσ ἃ τηοπηθηΐ ἴο ἴῃς ρΐδος οἵ 5 δροάβ ἴῃ [ἢ6 
[ΘΙΏΡΪ]6, δηὰ ἔτοπι ἴεσγα ἴδ υάρτηεηὶ ψεηὶϊ ἰοσῖῃ ; ΑἸ. ἱ. 2, “ΤῊς 1,οτά 
5141} τοδῦ ουὖἱ οὗ Ζίοῃ δηά γσῖνε ἰοσίῃ ἢϊ5 νοῖοα ἔγτοτῃ [δγιβα θα." ὙΤὭΏρτε 
ἣὮς Μψὰ5 τηοβί ριοβϑηΐῖ, ἴἤεσο πηοϑὲ ἔ}}γΥ Κηονγῃ, ἰῃδγα 1{ ροββ!0]6 τηοβί 
[οτροϊίξῃ δπά ργονοϊεᾶ, δῃὰ ἰμϑγα ἢϊ5 ἢ] 655 δηά σοάμεδα ν}}] δββοσὶ 
1Πϑιβοῖνες Στ πιοβί ( συ Ὀ]Θ 655 ἀραϊηβί (6 515 οὗ τηξη, 

4λε αμεΐορί γιο2} ἐλ οἰαίφγς, [Ὡο56 τηδηἰϊϊοηδά, Πἢ. νἱ}}. τό. 
1. - 2 εδῖε ἐδε λσρ5] ὙὉὙῆδα “Πουδε᾽ επλῦγδςεβ [μ6 [6πιρ]Ὲ ἤουδα δηᾶ 

115 Ῥγεοϊποίβ, ἱποϊπαϊηρ [Π6 σουτί5Β. ὙΤῃ6 ῥγοβθηοα οἱ ἀδδὰ ἴῃ [Π6 οουτῖβ 
ἀεπ]εά [με ψ μος. 

Ὁ. 8---ιἰ|ἰο. [ἹΝΤΕΚΟΕΘΘΙΟΝ ΟΕ ΤῊῈ ΡΕΟΡΗΕΤ. 

αμαᾶ 7 νὰ5 071] Τῇ δχθου ] ηοῚ5 ραϑβθαὰ ουΐ -οῦ [πε 'πηὸὺ οουτῖ, 
Ιδεανίηρ ΟὨΪΥ ἀξαά Ὀφῃϊηὰ (δαὶ, δηᾶ (Π6 ργορμεῖ νγαβ εἴ δἱοης (15. χ]ῖχ. 
21. Τ[δ ἀποιηδίοιβ ἴοστῃ ἰ5 ἴο Ὀ6 τοδά ἱτηρί.). ΤῊΣ (εγτ Ὁ]6 οαξῦγεακ οὗ 
τῆς Ὀϊνίπα τταῖῃ βϑειηθα ἴο ἑογεδοάᾶς [Π6 ἐχποιοη οὗ 4}} ἴΠ6 τϑιηπδηὶ 
οὗ Ιϑγδεῖ, δῃὰ ἴῃ6 ρυορῇῃοὶ [611] οἡ ἢΪ8 ίδοβ, ἀρρεδ]πρ ἰο (86 1,ογά οἡ 
{πεῖς ὈΘ 4]. ΤῊς “τεϑιἀπθ᾽" βιρροβίθ [ῃ6 ΤΔῊΥ σδἰδγη θ5 (ῃδὲ δὰ 
Αἰτεδάγ Ὀείδ θα ἴῃ6 Ρεορὶθ, σγεδσηρ θεὰ ἀονῃ ἴο ΟἿΪΥ ἃ δεν ἤθη 
(15. χ]!. 14, σοιρ. ἴδ ρυόρμοῖδβ οὐσγῃ ἤρατε οὗ [6 Πα] εθυγηΐ Ὀταηά, (ἢ, 
χν.), αηὰ [Π6 ἰἢτεαὶ οὗ ἃ ἤσα σοίηρ' οὔξό ὕροη 411 ἴῃς ουδὲ οἵ 1ϑςτγδεῖϊ 
βεεπιεά δρουϊ ἰο Ὀε τεα! ζᾶ (οἷ. ν. 4). ὙΠῈ ῥρτορμεῖ ρᾶβ56ε5 ἔγτοϊῃη οὔβ 
βίαϊῖο οὗ ἐξεϊηρ ἴο δηοῖμεσ. ϑοιωθίτωοβ ἢ6 15 ἰῇ ϑυιραῖῃυ τ] (ἢ6 
αἰνίηε σοβεηϊτηθηΐ, δηὰ 5. ὨΪπγ56}{ (1]}} οὗ [ὈΓΥ δρϑϊηβί ἴΠ6 5᾽η 1] ρεβορ]ςε 
(ει. 1ϊ. 14), δαῃὰ οὗ ἃ βοοζῃ παἰ τοὐοὶςθβ δἱ {Ππεὶγ σοπηϊηρ ΟΠ δϑ ἰβθιγθηϊβ 
(ςἃ. νἱ. ττὖ, Ὀυϊ ψΏδη [Πς6 ᾿πἀριηοηῖβ οὗ ἀοά ἀγα δσγοδαᾶ Ὀείοσγε ἢ͵5 ευεβ 
δ 5 ἀρρβὶ]εὰ δἱ {μεὶγ βευς τ, δῃα 5 ΡΓΥ ἴογ Ἰηθῃ ονετοοσῃ 8 ὶξ τὸ- 
Ἰρίουβ 264] (οἢ.. χὶ. 13). 
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οουπηρ οὖὲν οὗ [ΠΥ ΠΙΓΥ ὕροὴ [6γιβαίθι ἢ ὙΤΏδη 5δ]ἃ ἢ6 
υπΐο 6, ΤΏΘ πα Ὸ ΠΥ οὗ [ἢ6 Ὠουβα οὗ 5.846] δηὰ Τ[υἀ δὴ ἐς 
Θχοθθαϊηρ ρτοδῖ, δηὰ ἴῃ ἰαπά 15 {1}} 9. Ὀ]Ϊοοά, δηά ἴῃς οἰ 
]] 9. ῬΕγνειβθη 6885 : ἔου [ΠΕῪ 5ᾶγ, ΤῊ ΤΟΒῸ Ὠδίῃ ἐοσβαϊκθῃ 

ιο ἴὴ6 φαγῃ, δηὰ [6 [ΟΕ βθεῖῃ ἢοῖ. Αμά ἂς 207 τὴβδ 8150, 
ΤΑΪ 6 ΕΥ̓́Θ 584} ποῖ 5ρᾶγθ, μαι ΠΥ Ψ1Π1 ἤᾶνα οΙγ, ὄωἐ 1 Μ}}} 

τι ΤΟΟΟΙΏΡΘΩ86 [ΠΘΙΓ ΨΦΑΥ͂ ὉΡΟΩ Πεὶγ Ὠθδαᾶ, Απῃά Ὀεμο]ά, τῃς 
τηδῃ οΪοιμοα στῇ Πηθη,  ]οἢ Ζασ ἴῃς ἱῃΚἤοΥη ὈΥ 5 5146, 
τορογιβα [6 τηδίϊοσ, βαυηρ, 1 βᾶνα ἀοηςδ δ5 ἴῃοιι ἢαϑί σοι- 
τηδη δα ῃ16. 

9. ,μεῖϊ] οἵ ῥεγυνερςδρι6.5] ΑΙ,5 τρδγρ.., τυγέεέέγιρ' οὐ ἡμάρνεθρέ, οὐ τυτηΐηρ 
[δς ἱπηοοδαὶ ουξ οἵ ἴπὸ ννᾶὺ (Α πὶ. ἰ1. 7). ΤΠα Πινίηδ ΦΏΒΨΕΙ 5 ἰπεχοῦ- 
4Ὁ1]16θ.ἁ. Ἷνο ονὴ]α τὸ βἰαϊθα, δὰ (6 ἀδθοροσ οδυ8ε οὗ ἴῃϑτ : νἱοΐθῃςα 
υὑπίο Ὀ]οοάΞῃ64, δπὰ [Π6 ραογνεγβίοῃ οἵ Ἰυβίϊοθ, ἴὩ6 σδαῦβα οἵ Ὀθοΐἢ Ὀεΐηρσ 
186 ἐξεϊπρ (μαι [Θἤονδῃ ἢδα ἰογβακεη (π6 ἰαπὰ. Ὑὴὰ ἰδηρσίασο 5ἤδνν 
[6 5βίγσδηρε Ἰδηρίῃ ἴο ψΏΟΣ (ἢ Ὠατὰ (ας οὗ [ϑσγαθὶ ῃδά Ὀζουρῆι τχθη--- 
7ελονδῃ δδὰ δραπδομθα ἢΐβ ἰδῃηά. Ῥοββί]Υ ἴμθϑα ρεγβοῃς οοῃοϊιἀοὰ 
ἰ(μαὶ Βα δδά τεϊϊτεα, Ὀεΐηρ ονούοοσηθ ὈΥ ἀε 165 βἰσοηροῦ ἴπδῃ Ὠϊπη56] ; 
Ἔνθ ἴῃ ροΟΪγ σγετα ἀσίνεῃ ἴο σοηῃοϊπάδ (δὶ ἢς δά οεαβϑὰ ἴο ἰηϊογαβί 
Π: 56] 1 ἢ15 Ρφορὶς (15. χὶ. 27, Χχ. 14). Αμά νὰ τὴς ἀερατίατα οὗ 
Ἰθῃοναῖ, ἰς τἱρῃίεουβ αοά, 411 τόσα] γεβίσαϊηῖϊβ χεσὰ τεϊαχθᾶ, ΤὨΘ 
ΡΘΙβοΩ5 ΨηΟ Πεῖὰ βρθαὶς ῃδα ργοῦδ Ὁ] Ὀδεῃ οὐβίϊπαίς ορροηδηίβ οὗ 188 
Ῥιορβεῖβ, θυϊ (86 ρᾶϑϑασε 5ϑῆενψϑ ἴπδΐ ἴῃς Ῥσορῃείίς ργθδοβίηρ οὗ [68ο- 
νΔ ἢ 5 τἱρῃιεουβηαβθ, αν ΨΏΘη [Ὁ Δρρδαζδησθ Ὁῃμοοαρα, δὰ Ἰοάροά 
1561 ἰὰ [6 σοπϑοίθηςθβ οὗ ̓ η6ῃ. 

10. (Οἱ οἷν. ν. 11, νἱῖ. 4, ΥἹῖϊ. 18. 
11. ΤὮε τῆδη οἶδά ἰπ ᾿ίπθη τοϊυσγῃβ, δηηοιυηοίὶηρσ [π6 ἀχδουίίοι οὗ 

7 μονδβ σοτηπηδηάβ. 

ΓΗ. Χ. ΘΕΟΟΝΡΌ ΑΟἹ ΟΕ ΤΗΒ ὈΙΨΙΝΕ ΌΌΟΜΕΝΤ, ΤῊ ΒΟΑΤΤΕΚΙΝΟ 
Ξ ΟΕ ΕἸΚΕ ΕΚΟΜ 6ἋΟὉ ὕροὸν ΤΗΒ ΟἹΤΥ. 

Τῆς σοηποχίοῃ Ὀεΐνεεη (ἢϊ5 οΠδρίου δηᾶ ἴῃ ͵αβὶ 5 ποί αυϊΐα οἷοβο, 
οἴδογνίβε οἢ. χ. 2 ψου]Ἱὰ μαννα Ξίοοα δὲ 6 Ὀεορίπηΐησ. Ὀπορβεσνθά ὮΥ 
[η6 Ῥγορβεῖ οἵ δ ἰεδαϑῖ υπιηθηςοηδα ὈΥ Εἷπι ἴῃ σίουυ μαὰ τεϊυσηδὰ ἔτοσι 
(η6 {Πγόϑῃο]ὰ οὗ ἴῃς Ὠουδε ((ἢ. ἰχ. 3), δῃὰ ἴῃς 1ογά δραίη δαὶ ὕροι ἴδ6 
[σομα αρονε ἴἢ6 σοι ίτῃ (οἢ. ἱ. 26). 

(1) υν. 1---.. τοι ἢ15 ρΐδος ἀῦονς (6 σμοσγυίτη ἴῃς 1,ογὰ οοτὰ- 
τολη δα τς τδὴ οἱοίπεά ἢ 1Ἰηθὴ ρσδιτηθηΐβ ἴο ΔΡΡΥοδΟῦ ἴμ6 ἤτγα 
στ ίη (ἢ θεοὶ νγοῦῖ δηὰ ἰἀα σ04]5 του ἰΐ ἴο βοδίίου ονὸσ ἴῃς οἰϊγ---ἃ 
501} ο] οὗ [ῃς αἰνίης Ἰυάρτηεηϊ οἡ [Θγυβαίθτα, οἡ νν ϊοἢ ἤτο οῃ αοὰ 
σου] [4]] 25 οὴ ϑοάοιη. Ὁ τηδὴ δἀνδηςσεὰ ἰονγαγάβ [ἢς σῃογ θἾπλ. 

(2) υν. 4.-8.. ΜεδηνΈΙς ἴῃς οἵου οὗ ἴῃς Ι,οτὰ ἀραΐη οι (16 οἢ6- 
τυ ίηι, δηα βἰοοά ονεῦ [86 [Ὠγεϑῃο]α οὗ [6 Ὠουε, [πε οἱουὰ Π]ΠἸηρ (Δ 6 
το Ρ]6 δηὰ ἴῃ ὈΠ]]ΠἸΆΠΟΥ ᾿ρὨϊηρ ὉΡ [6 ἴπηθσ οουτί. Τα οΒϊεῖ 
Πα Δρργοδοβεά [ἢς ομαζίοί δῃὰ ἴα σμοτα ἰοοῖς οοά]5 ἕγουι Ὀεΐνγεθῃ (ἢ 6 
ΜΉ εοΙ χοτῖς, ραϊίηρ' τῃδπὶ ἰπῖο [ἢ 6 Ὠδη 8 οὗ (8 δηροὶ, ψῇο ψεηὶ ἔοσιι. 



νν. 1----.] ΕΖΕΚΊΙΕΙ, Χ. ός 

ΤὭδη 1 Ἰοοκροά, δηὰ Ὀβο]ά, ἰὴ [6 βιτηδιηδηὶ ἴμαὶ τας 10 
δῦονε ἴῃς Ὠεξδά οὗ [π6 σου πβ [6 γα ἀρροαγθα ονοῦ ΤἤΘ τὰ 
ἃ5 1 ΨΕΙΘ ἃ ΘρΡΡὮΪΓΕ 5ἴ0ῃ 6, 85 ἴ[Π6 ἀρρϑδίδηςε οἵ (ἢ6 ᾿ΚΘῊ 655 
οὗ ἃ ἴἤγοῃθ.1 Αμπάα δ β8ρᾶκα υπΐο τῃ6 πᾶ οἰοιῃεα ψἢ ἃ 
᾿ηΘη, δηᾶ 5αἱά, ο ἴῃ Ὀείνθοη [ἢ6 ψ ἢ 66]5, δυδη ηἄοι [ἢ 6 
ΟἤΘσαΡ, δα 41} τϊὴ6 πα τοξζά οοδ]5 οὗ ἤγε ποι Ὀεΐνθοη 
[η6 σΠοτιΙτη5, δηα βοδίοσ ζάσηε ονοὺ [ῃ6 οἷἵγ. Απᾶ ἢς ψϑηΐϊ 
ἴῃ [ἢ ΤῺῪ 55, Νον [ἢ6 σΠογυθ π5 βιοοα οἡ ἴῃς τὶρῃϊ 5146 3 
οὗ ἴῃ6. Ὠοιι56, ἤδη [Π6 τηδὴ ψϑηΐ ἰῇ ; δηά [δ οἰουά Β]16ἀ 
1ῃ6 ΙΠΠ6Υ σουγί. ΤΏὨρη ἴῃ6 ρίοῖν οὗ [ἢ6 ΓΟΚΡ ψεηϊ ὉΡ ἴγοηι ς 
[Π6 σμογαῦ, σπαὶ «ἰοοά ονοῦ ἴῃ 6 {Ὠγοϑῃοὶ ἃ οὗ [ἢ6 Ὠοι86 ; δηάὰ 
1η6 Ὠου56 ννὰ5 4Π1|δἀ νι ἴη6 οἱουά, δηᾶ 1ῃ6 οουτί νγὰβ []} 
οἵ ἴ86 ὈΠρὨϊη655 οὗ ἴῃ6 1ΟΚΡ᾽5 ρίοιγ. Απά [6 βουηά οἷς 
1ἴπ6 σμθγα Τη5᾽ ψ]ὴρ5 ψγὰ5 Πραγὰ δύθρε ἴο [6 ὈΓΟΙ σουτ, ἃ 5 

ΤΒε δοίυ] βίγενίηρ οὗ [μὲ ἤσε ὑροῦ [πε οἰ, ἰΠπουρὮ ἀβϑαμπηεᾶ, 15 ποῖ 
ἀδβουθεα. 

(3) υν. 9---τιἢ Ἐδπονεά ἀεδεοτρίίοῃ οὗ [6 σΠ ΘΓ ΐτη. 

(4) υυ. 18---22ὥ. Ἐκείαχῃ οἱ [με αἰνίης ρου ἔγοστῃ [ἢ 6 [Πσεϑῃο]ά οὗ [ἢ ς 
Βουβα ἰο ἴΠ6 σμοσυ πὶ, δηὰ τηονοιηθηΐ οὗ [6 ΒΟ] υλδηϊξοοίδιἰοη ἔστοηὶ 
[86 ΠΟΥ σουχὶ ἴο [Π6 ουϊδίάς οὗ ἰῃ6 δαβίοτη σαΐς οὗ ἴδ ουΐεῦ οσουτί 
(υν. 18---ἰ9). ΕἼΏΔΙΪ ἴῃ6 Ρσορδεῖ ἰαγ5 βίγεϑβ Ὁροὴ ἰῃ6 ἰἀδηθγ οὗ ἴῃς 
σΒοτΌθΙλ βοὴ ποῖα ἢ ἰἤο56 ννϊοἢ Πα κᾶν ΟΥ̓ ἴΠ6 τῖνοῦ ΟΒοΡαγ 
(νυν. 2ο---22). 

1. 15 1.6 γνιαηιθ 1} ὌΡΟΣ οΥ ΔθΟγΘθ. 770. 4 δϑϑυτηθθ [δι [6 σΊΟΥΥ 
οἵ ἰῆς [,οσγὰ ἢαὰ χτεϊυγηθα τοι ἰδ {Πγοϑῃοϊὰ οὗ [ἢ ἢουβε, ψἤεγο ἰΐ 
βίοοά (ςἢ. ἰχ. 3), δηᾶ ἀραΐη δρρεαγεα ἀῦονὲ ἴῃε ομβεπιρία. Τῆς (δοῖ 
ψγὰ5 εἰ ον πηγοιηαυκοα ὈΥ ἴἢ6 Ῥσορῃεὶ οἵ δἱ ἰεαϑδὶ 85 οὶ Ὀδθὴ Ὠγ6ῃ- 
ιἰοηθα ὈΥ ἴω. Οὐ (πε διπηδιηθηΐ δῃὰ ἴἤγομσ, οἴ. οἰ. 1. 26 “6. 

2. δείτυεερε ἦε τυλέοϊ5}}] Τῆδ νοῦ 15 δἰ ηρ]ΑΥ δηα οσουγβ ἀραΐη Φ. 13, 
Ῥαΐηρ υδεὰ 85 ἃ οοἸϊεοῖϊνε ἴο ἀδβοῦθε ἴ[Π6 ψῇο]εὲ ψἤξε!-νοσκ. ὙΠοτε 
ψοΊα ἔἴουγ ψΏ6ε]5 (α αἰδεγες ψοσά) νοῦ ἀγα οα]]εὰ ἤδτε Το] ες νεῖν 
ψΒοοϊ νοῦ, 1ἴ.- ψὨΠΙὴρ. Τῆς ψογχά 15 υϑϑᾶ οὗ (Ὠς νν ἰγ] νν πὰ οΥ ἰοιηρεκβῖ 
(Ρ5. Ιχχνἱϊ. 18), Ὀὰϊ αἰβο οὗ ομαγῖοί ψῃθ6]5 (15. ν. Ὡὃ ; Εζαϊς. χχὶ δ. 24, 
Χχν]. 10). 

8. ἐλενγίρλέ σἱίε οὗ ἐἦε ἀομ5 6] 1.6. οὨ [Π6 βοιἢ οὗ [ῃ6 ἰδ ρ]6 Ῥσοροζ. 
115 ἀἰβίου: ἴο 566 δΔὴγ 5ἰσηϊβσδποα ἴῃ ἴπῸ ροβι[οη οὗ ἴῃ 6 ομογαρίηι, 
Ἔχοθρί ἰμαὶ (ἢ βου 546 οἵ ἴῃς Ὠουβα νγὰβ τῶοσε ἴῃ τς ἀϊγθοϊΐοῃ οὗ (Π6 
οὐ ἰμδῃ εἰΐ μας ἴμ6 ποσί οΥΓ εαϑί 5ἰάε, δῃὰ ἴΠ6 νψεβί 5ἰάς ννὰ8 οἰοβθά ὈγῪ 
Ὀυ]]άϊηρ5. 

4. 7.2; ἐδέ οἷον τυερι 9] ΤὨΪβ σᾶ ΠαγάΪγ Ὀς τεηδοτεὰ, δηά... ζα 
205 τῇ; ΟΟΠΒΘΑΌΘΏΓΥ ἰμῈ ἱωρ] σα! Ο ἴῃ ἡ. τ ἴμαΐ [86 ροῦν πὰ 
τεϊιτηοα ἴο [πΠ6 σμογα δίῃ ἔχοι {μ6 (Πγεβμοὶὰ ἰ5 σομῆττηαά. 

δ. «“ομρπα 07 1λε ελεγμδέ».᾽ τοῖρι 1 Ιἴ 5 ἴο Ὀ6 βιρροβοά [μαῖ βοιηβ 
τοονεσηεηῖ οὗ ἴῃς ᾿ἰνίηρ οτοαϊυγαβ᾽ ννίηρβ δοοοιηρδηϊθα [ἢ χἰβίηρ οὗ {πε 
ἀὐνίῃα ρου ἴτοπι αρονα ἰδῆ, ἃ8 ἰΐ 15 βαϊὰ τμδὶ ἤθη [ΠΘῪ βἰοοά {μεὶγ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, δ 



(66 ἘΕΖΕΚΊΙΕΙ, Χ. [νν. 6---ἼΙ. 

6 ἴῃς νοῖςα οὗ ἴπε ΑἸπρῃγ ἀοα ψ ἤδη Ὠδ6 βρϑακοίῃ. Αηά ἰΐ 
ΟΔΙῚ6 ἴο ρ855, ἐλαΐ ΨΏΘΩ 6 Ὠδά σοτητηδηθδά [ἢ6 τηδη ο]οι δα 
ψῈ ἢ ΠΙηθη, βαγίηρ, Ταϊτα τα ἔτοπλ θεῖν ἴῃς ψῃ6615, ΠῸΠῚ 
Ὀοίνψθθῃ (6 σΠθυα τη5 ; 1Ώ6η ἢὯ6 τψϑηΐ 1η, δηά βἰοοά Ὀθϑιάθ 

) ἴῃ ψῇθοῖὶς. Απά οηό σμοΓ Ὁ οἰσοιοῃοα ἰοσγῇ ἢϊ5 Βαηὰ ἔγοιῃ 
δεΐνθοη {π6 σμογαδιτα5 αηΐο [ἢ6 ἤτα ἰῃδῖ τος Ὀδίναεθη [ἢ6 
᾿ὉΒογυθίμη5, δηὰ ἴοοὸκ δάσγεοῦς δπὰ ρὰΐ 1} ᾿Ἰηἴο ἴπΠ6 Πδηάϑβ οὗ 
ἀΐφι ἐλαΐ τυᾶς οἸοιῃθα νι ΠΙη6η: ψνῆο τοοῖς 22 δηὰ ψϑηΐ οὐ. 

8 Απά τοῖα Δρροϑαγϑά ἴῃ ἴῃς σπου θιτὴς τἴἢ6 ἔογηλ οὗ ἃ τηδη 8 
ο απά υπάδγ {Ποῖ ψῆρθΒ. Απηά ψῇδη 1 Ἰοοκεα, Ὀθμο]α τῆς 

ἴουγ. ψῇῃς6]5 ὈΥ [86 σῃοτ ]η5, Οὴ6 η66] ὈῪ οἣδ σδαεσγυῦ, 
Δηα Δηοῖθ6Γ 66] ὈΥ Δποίῃευ στα : δια [6 Δρρδάγδμοθ 

το Οὗ [ῃ6 ψ 6615 τας δἃ5 ἴῃ6 σοϊοιγ οὗ ἃ ὈδΙγ] σἴΐοημθ. Απᾶ ἂς 
ον» ἴμεὶγ δρρεαζδῆςεβ, ἴΠῈΥ ἔουγ πᾶ οἠβ ᾿ἸΚθῆθϑβ, ἂἃ5 1 ἃ 

τὶ ΨΏ66] δα ὈΕδη 1 ἴδε πηϊάβῖ οὗ ἃ ψῆθ6]. ὙΏδη {ΠῈ} ψοηϊ, 
[πον “ψεηΐ ἸΡΟΠ {ΠΕΙΓ [ΟἿΓ 514165; [ΠΘΥ ἴυγηθα ἠοῖ 85 ἴΠ6Ὺ 
μι ηῖ, Ὀυϊ ὦ [86 ρῥίαςα ψῃῖπεγ τὴς Ὠθδα Ἰοοκεά ἴῃ γ (ο] ον βά 

τἱὴρβ ἀτορρεά (ἰ. 24). ὙΠα ἰαπρσιάᾶρε οὗ Ψ. 18 (οἴ. ἰχ. 3) ἐχοϊυᾶεβ [6 
ΒΌΡΡοπί(ίοη [παΐ {πὸ σμογα ίτη 5 ψν6}} δ5 {πε ρίοσυ τιονεᾶ ἰοννασζὰς [6 
{Πγοϑμο]ά (Ενν.). 7θ μονα ““βρεαϊκϊηρ᾽᾽, 15 (6 [πυπάογ (ςἢ. 1. 24), Ὀπῖ 
τς σἰαϊοιηθηΐ [δὲ (ἢ6 βουιηᾶ ννὰ5 πεασζὰ ἴῃ (με ουΐοσ σουτγί 15 βίγδηρθ, 85 
τς ἀϊδξίδῃοθ ννὰβ ῃοὶ στθαῖ. [Ι͂ἢ ἘΖεκι6] 5 ἀαγ, ἢοννενοσ, [ῃ6 ουΐεῦ σουτί 
᾿δὰ ποῖ [Π6 5υγητηθίῖγυ ψν Ὠϊςἢ Πα ρσῖναβ 1 ἴῃ Π15 4] νἱδίοη Ὀυὶϊ οχιθηάοά 
ἴο ἃ σοῃϑἀογαῦ]ς ἀἰϊδίδπος ἔγοια ἴπη6 ἤου56, Δῃηα τὺ πᾶνα Ὀδδῃ τερατάθα 
ἃ5 πο] ἀὴρ (6 τογαὰὶ Ὀυ]] ἀϊπρβ (5ες [ἢ ρΙδὴς ξεν. 8γέζι, ἀηὰ ϑιδάε᾽β 
Ηὐοί., νο]. 1.). 

6. Οη δε τε Ῥεΐνεε (η6 οπετγυθίηι, οἷς 1. 12. 
1. αμά ομς ελεγι6] ἰἰϊ. [ἢ6 μεσ ; [86 οὔθ οἡ (ἢ 5146 ἀρργοδοῃεά 

Ὀγ [Π6 ῶδηῃ. Τῇ σπογαρίτα Ἰηἰεγροβεά ἰο παηᾶ (ἢ ἤτε ἴο ἴδε τῇδῃ ἴῃ 
Ἰἰβεη ραυηεηΐβ, ΏΟ τεοεϊνεά 1 δὰ ψϑηΐ ἰοσί (Τ0Ὁ 1. 12, 11. ἡ). Τὴ 
ΒΥ] ϑιη ἰ5 συρρεκίεα ὈΥ [5. νἱ. 6. 

8. Ου (ἢς ““ πδηάς᾽ οὗ [6 σμουιθῖμι, οἷ, οἢ. 1. 8. 
Ιπείεδα οὗ ἀερὶοειΐηρ [Ὡς σοηβαρταίίοη οὗ [δ οἶἴγγ, νΒο ἢ νου ανα 

Ῥδδη ἱπιροββίῦϊα, [η6 Ρσγόρ μοι δἰϊθηίίοῃ 15 δηεν ἀσγάνῃ το [86 σπου ί τι, 
8η4 ἃ ἔγεϑῇ ἀδβουρίίοη οὗ {πα ᾿ἰνίηρ ογεαΐαγεβ δηὰᾶ οὗ (ἢς αἰνίηθς οδασῖοι 
[0]]οΟν8. ; 

9. {λεγοιν τυλεε[ 5] Οταῖϊ: ἐλε. Τῆς ἀεβοπρίοη 15 δουχε δῖ τοῦτα 
Θχδοῖ ἐ8ἢ (αἰ ρίνεοη οἢ. 1. 15. ΑἍ “ῬΕΙ͂ βίοηθ,᾽ 1.6. Τδυβῃιβῃβίομα, 
οἰ. 1. τό. 

10. (ἰ οἢ. 1. τό. 
11. (ΟΠ. ]. 17. 
ἐλε ἀεαά ἠοοξεα] ἱ.6. [η6 ἔτοηΐ οὗ [6 ομασίοῖ, ὙΤὴὰ νογὰ 15 Πασάϊγ ἴο 

θὲ τεῃμάεγεα ἴδμε Ῥσϊποῖραὶ, οὐ ἰοσετλοβῖ, τείεσγιηρ ἴο (ῃ6 ψ ἢ 6615. (Οἱ. ἢ. 
ἷ,. 1Δ, 17. 



νν. 12---14.] ἘΖΕΚΙΕΙ, Χ. 67 

τ ; [Π6Υ τὐτηδα ποῖ ἃ5 ἴ6Υ ψεηῖ, Απηά (Πεῖγ ψἢο]Ὲ Ὀοάγ, 
Δη4 [(Π6Ὶγ ὈδΔοΚ5, δηᾶ {ΠῸῚΓ Ὠδηᾶς, δηὰ {πε ῖγ ψηρβ, δηὰ [ῃ6 
γνΏ66]5, τυε76 [}] 97, εγεβ τουπᾶ δρουΐ, ἐϑόρ ἴῃ6 ψ 66 }5 τῃδί 
[Π6γ ἔουγ δά. ΑΚ ἔοσ ἴῇ6 ψῇθεα]5, Ὁ ννγὰβ οὐ δα υηἴο [Π θη} [ἢ 
ΤΥ Ποδυηρ, Ο δε]. Απηά Φγεῦ}) οὔθ δά ἴοιιγ ἔδεθβ : ἰῃ6 
ἢχϑοι ίδοθ τας ἴῃ6 ίδοβ οὗ ἃ οἤεογυῦ, δηᾶ ἴῃ βεοοηά ἔδοθβ τας 
[Π6 ἔδοξα οὗ ἃ ἴδῃ, δηὰ [6 {πιγτὰ [ῃ6 ἴδοθ οὗ ἃ ἰἴοη, δῃά [6 

12. 2λεὶγ τυλοῖε δον] 1λϊ. ἥελ, ἃ βἴίτδησε ἴδγη ἴο θὲ υξοὰ οὗ [6 
Ἰἰνίηρ ογεδίυγοβ. ΧΧ. οὔϊβ. ΤῺ ψοσγὰ “ὈΔο κ5᾽ ἰ5. υϑεὰ οἵ [6 
ε]1]ο65 οὗ {Π᾿πὲ ννῃθ6]5 ἰῃ οἷ. 1. 18, δηὰ ἴῃ (158 νεῖβε ἴπ6 Πἰνπρ' ογοδίυγεϑβ 
δηὰ [86 ψἤθε]β ἀσὰ οσοηδιβοα τορεῖπου. 

«υὐεεὶς ἐλαΐ ἐδέν )0με» λ4α41 Μοτε πδίυγα!ῦ : ἄνθη {πεῖς ἔουσ ἢ 66]5, 
[π|. ἀνθ ἴδ 6Ὺ ἔουτ, [πεῖς ψ ῃδοἶβ, νἤογα ὙΠ ΟΥ̓ ᾽᾽ δηιϊοϊραῖεβ “ἢ ε]5.᾽} 

18. ἐμ »Ὼγ ἀεαγίμο, Ο τολέη ἘλΑΙΠΕΥ ἃ5 τηᾶγ., ΤΏΘΥ 019 ο68116 ἃ 
π ΣΩΥ͂ ὨΘΆΣΊ Ωρ 7661, ΕῸΝ., εἰ ηρ τολεεσ, (Οἱ, νῦν. 2, 6 ψΒοτε ([μ6 
ψογά (ρ4]604]} 15 αϑϑὰ ὈΥ [Π6 ἀϊνὶπε 5ρθάϊκοσ. 

14, Το νοῖϑο, ψ Οἢ ΓΧΧ. οτῖῖβ, ἰς ἀπο]. ΤΠδ νψογαβ γεηἀογοᾶ 
“ἢχοι ἴλο 6" τὰἱρῆϊ ἤᾶνα [πδὲ βθῆβα οσ [6 5εῆβ6 ““οὔε δος ᾽ αἵ ἃ ρ'ποῇ, 
Ῥυΐ πηϑδῃ ἡδίυτα!ν “ ἕδος οὔ (6 ἤτοι ;᾽ δπὰ ἴῆοβε τεηάεγεα ““1Π6 βεοοῃά 
ἴλας " σδῃ ΠΑΤΑΪΥ τηεδῃ δηγιβίηρ Ὀὰϊ “ἢ δος οὗἉ ἴμε βεοοῃά,᾽ ἕογ ἰΐ ἰ5 
Ῥτεοδσίουβ ἰο δχίβηα σοηῃβίσιοιοηβ κῸ 76. χὶνὶ. 2 ““ἴὴε γεαῦ οὗ [ῃς 
οι" (γεατ) τε ῖμα ἐουτῖ γοᾶσ, ἰο οἵποσ ννογὰβ (πῃ “γεασ." Τῇηβς 
δδϑὶθβῖ οουσθα νου 6 ἴο οὔὲ ἴῃ6 νογὰ “ἴδε Ὀείογε “ἤγβε᾽" δῃηὰ 
“ἐ Θ60οηά,᾽ ἃς ἴῃ ἔδοϊ ἱξ ἄοδθϑ ποῖ οἰαπᾶ Ὀείοσε ““τἰγα ᾿ἢ δηα “τουτί; οΥ 
ῬΕΙΒΔΡΚ ἰΐ ταϊσῃξ θ6 ΘηουρὮ ἴο οὐαί 1 Ὀείοσε “βεοοηά ᾽᾿ δῃὰ δϑϑιηα ἰῃδΐ 
[ἴῃ)6 δῃοπηδίουβ ΘΟηΚΙΓ. ““Οπ6 ἔδλοο᾽ ([μεν. χχίν. 22; 2 Κίῃηρϑβ χὶἱ 10) μδά 
Ἰεὰ ἰο {με ἰηβξεσίίοῃ οὗ ““ἴδες᾽" Ὀείοσβ “ἴδε βεοοηά.᾽ 
7)μω οὗ α ελεγωὉ)] ΟΥ̓ ὕὍἪπο ομεσὰ Ὁ. Α5 ἴδε οἴμον ίδοεςϑ ψεῦα ἴῃοβα οὗ 

8. ΤῊΔΠ, ἃ Ἰίοῃ, δπὰ δὴ βαρὶβ, (ἷ5 ίδεβ τηυϑίὶ θὲ ἰμδΐ οὗ ἰῃς οχ (ε. 1. 10). 
ΝῺ 5δου]ὰ 1ἢ15 Ὀ6 ολ] δὰ της ἴαςε οὗ {π6 σβεσυδ ὴ [1 15 βαϊα ἰῃδί (Π6 
νυϊηρσεά Ρ1}}ς5. ἂδἵ [86 ροτίαὶβ οὗ Αϑβϑυσίδῃ ἴθ] 65 ἅτα οδ]]δὰ σμογιὺβ ἰη 
᾿Αϑβϑεογείδη (Ετοά. 1)6]. αγααίῖες, Ρ. 153, Τιβηοσημηδηΐ, Ζες ογίρεγός οἷξ 
δ᾽ ἀϊείοίγδ, Ὁ. 118), Ὀυΐ [Π6586 νἱηρεά Ὀ0}15 ανα ποῖ (6 δος οὗ δῇ οχ 
Ὀυϊ τῃᾶὶ οὗ ἃ τηᾶπ, δπὰ ἔπεα 15 Ὧ0 ῥιοῦΔΟΙ ΠΥ ἰμδὲ ἴῃ ϑγαθὶ {Π6 
ἘΠοσαΌΚ 'ἱπ (Π6 ἴδαρὶς ψετα οχ-δοβθα. 

1τ βεδβ ροβϑβί ὉΪ6 ἴο Ὄχρίαὶῃ ἴΠ6 νϑῦβα ΟἿΪΥ ὉΥ τρϑ κί ρ' Βοπ6 50ρΡρο- 
5105 ΨΏΙΟἢ ΤΩΔΥ ΔΡΡΘΆΓΣ ταῖμοσ αὐ βοῖαὶ, νἱΖ. ἢγϑι ἰ8αΐ ἰῃς ῥγορῇῃδὶ 
Ἰοοκίησ δ ἴῃ ρῇηῃδἊποιηδειοη οὗ ἰδ οματῖοῖ δηὰ ἔοι ογθαΐαγαθ ἃ5 ἃ 
Ὑ00]6 βὰν ἴουγ ἔδοεβ ργεβεηϊεὰ ἴο Ὠϊπ), οὔβ (ἀπά ἃ ἀἰξαεγεηι ομ6) ὈΥ 
δαςῇ οὗ ἴπὸ οτεδίιγος, δηὰ ἴμαὶ ἢ6 παιηθά (6 ἴδοθς Ψῃϊοἢ ψνοῦα 805 
ΡΙΓεβεηϊοᾷ ἴο Βη. 'Νε δοιὰ θη ἰγαηϑὶαῖς “"ἴὰς ἕδος οὗ (6 ἢτεὶ,᾽ 
“τῆς δος οἴ ἴδε βεοοηᾶ᾽᾽᾽ ὅἄς., [μουρἢ (ἢϊς βεείης ορροβεᾶ ἴο ἴα τηθδῃ- 
ἴὴρ οὔ [π6 ἢτϑῖ ννοτάβ οἵ [ἢ νεῖβθὲ. ἊΑῃηά ϑεσοῃάϊυ, (παΐ 6 δϑϑιτηθβ [Π6 
βἰάς οὗ {π6 οδασῖοῖ ργεβεηϊθά ἴο Ὠΐτη Ὡοϊ ἴο ὃς [86 ἔγτοηὶ, Ὀαὶ τερατάϑβ (ἢ ς 
δἰὰς Ἰοοϊκίηρ ἴῃ δποίμοι ἀϊγεσξίου 85 (Π6 ἔτοῃηΐ οὐ ῃεδὰ. Ηἰβ νῖενν οὗ 
ἴα οἢαγῖοϊ 15 ἴδ κθοὴ θη ἰΐ τοϑα δηὰ ργοοθοάοδα βαβίννασα (ψ. 10); δῃὰ 

. ἢ τοραγάβ 1Π6 5146 οὗ [86 οδμασίοὶ ἰυγηβὰ ἴο ἴΠ6 εαϑὲ δ5 ἴῃ ἰγοηΐ, δηᾶ 

5-.2 

3 



68 ΕΖΕΚΙΕῚΙ, Χ. [νν. 15--21. 

:5 (οὐ (Π6 ἴλοε οὗ δῇ δαρ]6. Απᾶ [ἢ6 σπεγυδῖπι5 εγα πε 
ῈΡ. ΤῊΪΒ 25 ()6 Ἰινίηρ οστεαΐασα [ηδὶ 1 βὰν ΟΥ̓ [Π6 τίνοσ οὗ 

ι6 (ῇθθασ. Αμπὰ νἤξῃ τἢ6 σπεσαι5 ψϑηῖ, (6 ψ ῇθε]ς ψϑηΐ 
Ὀγ 1Πδηὶ: δηα ψῆδη [ἢ6 σεται] ηλ5 Ππ ἊΡ ΤΠΘΙΓ ψ]ησ5 τὸ 
τηουηΐ ὉΡ ποτ ἴΠ6 δαγίῃ, [86 ϑϑῖὴθ γῇ 66}5 4]5οὸ ἰὑτηδα ἠοῖ 

17 Πομ] Ὀαϑιάθ ἤθη. ἤθη {πεν βίοοα, δε 5ἰοοᾶ ; δηά 
ἤδη {Π6γ ψοτα Πα ἀρ, ἐζέδέ ᾿τ ἊΡ ΓΠοιηβεῖνεβ αδο. ἰοῦ 
186 5ρι|τἴ οὗ [ἢ6 Ἰἰνηρ ογεδίασγα τυας ἴῃ [ΠΏ 61}. 

τ ΤΏΏρη [ῃ6 ρῥΊοτΥ οὗ ἴη6 ΓΟΚῸ ἀεδρατίεα ἔτοηι οὔ ἴῃ6 {Πγ65}- 
το οἷά οὗ (ῃ6 ἤου56, δΔηα 5ἰοοὰ ονϑσ ἴῃ6 σῃοπιθ8. Απά ἴἢ6 

σμογ Ιηλ5 ΠΕ ἀρ {Πεῖγ ψ]ηρβ, δηα πηουηίδα τΡ το ἴΠ6 δαγῃ 
ἿΠ ΤΥ 5ρῆϊ : ΨψΏδθη [ΠΘΥ νεηΐ οὐἵ, ἴ[ῇ6 ψΏδοὶς 4150 70676 
Ὀεβιάεβ ἤθη), δηα 4067) οη6 βιοοα κα ἴῃς ἄοοῦ οὗ ἴῃ6 δαϑῖ 
ραῖς οὗ τὴς ΤΟΒΡ᾿5 Πουβα; δπᾶ [τς ρἷοιγ οὗ ἴτε Οοἀά οὗ 

20 157846] Ζυῶς ΟΥΕΙ ἴδῃ αῦονβθβ. Τὴϊβ ἐς τῆς Πἰνὴρ ογεδίαγα 
([Π4{1 581 υηάοῖ [ἢ6 Οσοά οὗ 5:46] ὈὉγ ἴΠ6 τῖνοὺ οὗ ῃθΡαῦ: 

2: Δ 1 Κηδθν ἴῃαΐ ἴΠ6γ τὐεγὲ ἐΐέ σὨΘΥΙ 5. ΕΘ οὔθ πδά 

Ὧδ ς8}}ς ἴπΠ6 σεται ψ ὨΙΟἢ 1οαὰ ἴδ6 Ὡχονεπιθηΐ ἴο ἴΠ6 δαϑὶ ζῴε σεῦ. 
Ευσίδεῖ δὲ [5 τηοιηθηΐῖ (μ6 ομαχῖοῖ δηᾶὰ ομοτα πὶ 6. δἰδηάϊηρ οἡ {πὰ 
Βου ἢ 5146 οὗ τε ἤοτβε (ν᾽. 3), δηὰ [π6 ργορμοῖδβ ροβί[οη νγὰβ ῬγοῦὈ]Υ 
ὩΘᾶΣ ἴμ6 δουδε δηά ἴῃ ἴο [6 πουίῃ οἵ ἰεἴϊ οὗ (6 ρῃθῃηοιηεῃοῃ. ΝΟΥ͂ 
(86 οχ-ίδοα οὗ 411 ἰπῈ σῃεσαῦβ νας οὐ {πεὶσ Ἰοῖς (οἢ. 1. 10), (δαῖ 15, ἰῃ 
ἐπα οᾶ56 οὗ ἃ σῃευυῦ ἰοδάϊησ ἴ[ῃ6 τηονοιηθηΐ δαϑίνατγά, ἰονναγαά {Π6 ποσί 
ψνῃοσε ἴΠ6 ργορῃδῖ ῬΥΘΘΌΠΙΔΌΪΥ γγἃ5 βἰδηάϊηρσ. ΤὨυβ5 Ὧ6 ψου]ὰ 5ε6 ἴδ 6 
οχ-ίαος οὗ ἴῃς ἢγϑῖ σμεσα (νν οβα Ὠπηδη ίαοα νγὰ5 δαβίιναγά, 1θδαϊηρ 
ἴῃ6 ψΒο]Ὲ ομαγὶοῖ). Ηδ νοιυ]ὰ αἷβθο 566 ἴῃς πχδηβ ίδος οὗ {Π6 σἤσσα ΟἹ 
186 546 οὗ ἰῃς οδασγῖοι ἰδοϊηρσ πἰπηβεὶ, (Π6 Ἰοη 5 ἴδοβ οὗ {π6 σβεσα 80 
βίοοα οἡ ἴῃς ψεϑβῖ 546 οὗ [6 οματγίοὶ, ἀπὰ {μ6 βαρ] εἾβ δος οὗ [ῃ6 σμεσαρ 
οἡ ἴδε βουζἢ 5146 οὗ ἴῃς σματγῖοίῖ, ἔογ 411 [πὸ εαρ]θ-ΐδοθβ Ἰοοϊκεὰ ἰηννατά 
ἴο {π6 σεηῖσε οἔἢς οματοί, ΤῊ ἰ5 (ἢ6 ογάδσ [ο]ονγεὰ ἱὴ [ἢ6 νϑυβθ. 

16. τοέῦό ἐϊέεα 229] Τῆς ῥσορῃεῖ ἰάθη ῆθ5 ἴλ6 τῃδηϊ εϑίδιοι ἢ 
[αἱ 5εδὴ δἱ [ῃς Οβεῦασ θη ἢἣδ ρεγοεῖνεβ [5 ηονειηθηῖ. ὍΤηδ νϑῖβα 15 
τοϑυτηθά ἴῃ Φ. 10. 

16, 11. (. οὗ. 1. 10. 
11. 47} μῦ ἐλερεοίσο} ὝΘ1Θ 110ἃ ἋΡ ὙἹ θη. 
18. ΤΠ ρἹοΟΥΥ οὗ (ῃς Γογὰ τεΐυσῃβ ἴγοσῃ ἴῃς (ΠγϑϑοἹ ἃ οὗ ἴῃ6 Βουβε 

ἴο ἴῃς σμεγα τ, δηα ἴῃ656 τηοιηΐ ὩΡ ἀπά γεῆονα ουϊϑῖαθ [μ6 ῥσϑοϊηοίβ 
οὗ ἴμ ἰερ]ς δἱϊοσεΐμοσ, δηᾶ κίδηαά νἹ 1 (Πε ΟἸΥ αἱ τ[)6 φαβίθσῃ ραΐε- 
ΨΑΥ οὔ [86 ουϊνατα οουτί. 

19. ΘΥΕΙΥ οἠς «ζορρα αἱ 2.ε 4007] Ἐδίδεῦ: δάφν σἱοοά, 111. ἐξ, νὶΖ. ἴῃς 
Ὑ 2016 τηδη] δϑίδι!οη, 

20. ψέεῖα [δε εἐἀεγεδίρ] ὙΟΣΘ ΟὨοτΌΡ. Τἢδ χουλατῖς (πα [6 
Κπον (Πδι [6 ᾿ἰνίπρ ογεαΐαγεβ εσε σμογα τη 15 οὗ νεῖν στοαὶ αἰ υ]γ. 
τ ψου]Ἱα βοβδυοοὶυ Ὀ6 ἴῃ ἴΠ6 86εη86 οἵ ἴῃς ρυορμεῖ ἴο βίρροβε ἴδμαϊ δ6 
ἰεαγηθα (δὲ [6 ᾿ἱνίησ ογεδίιγοβ οσα σοι έτη ἔτοτη μοαγίηρ ἴθ 50 



ν. 22.} ἘΖΕΚΊΙΕΙ, Χ. όρ 

ἴουΓ ἔδοθϑ5 ἀρίεοθ, δηἃ δυεῖν οὔθ ἔοι ψίηρϑ; δηά (6 [|κ6- 
Ὧ655 Οὗ ([ὴὨ6 Ὠδηάς οὗ ἃ ΠπΠηΔῃ τύας ὙΠΑῚ [ΠΕ6ῚΓ ψηρ5. Απηᾷ (ἢ 6 
᾿ἸΚΘη 655 οὗ ἰμεἰὶγ ἔδοθς τᾶς [ῃ6 βδίηθ ἴδοες Ψηοἢ 1 8νν ὈΥῪ 
[ῃη6 τῖνεῦ οὗ Ὁ θθαΐ, [θῖγ ἀρρβαύδησαβ δηά [δ ηλβεῖνεβ : [ἢ Ὺ 
γεηΐ ΘΟ ΟἿδ 5ἴγαϊρῃϊ ἐογιναζά. 

οα]]εὰ ὈΥ (6 ἀϊνίπε σρεαῖκεσ (νύ. 2, 6) Ὀξδοδῦξα ρῬγενίουβ ἴο [5 6 
Ὠϊ561{ η45 50 οδ]]6α ἴῆετ (οἢ. ἰχ. 3. ὙΠ πιραπίηρ ἰ5 ταί ποῦ [παι [ἢΪ5 
(ῃἰγὰ νἱϑίοη οἱ [πδηὶ (οἢ. ἱ. ἀπὰ ςοἢ. 111. 22) ψ ἢ 115 ἀεῖα!]α πὰ πιονθ- 
τηθηΐβ τενθδ]ὶ θα ἴο Ὠΐτι ἴΠδι ἰἢ6 οσγεδίαγαες γεσα σμεσγα. Βιιΐ δήμηῃινῖ- 
ὕηρ (ῃαὶ ἴπΠῈ ῥγορῇεῖ [δά ν᾽ϑβίοῃβ νγεὲ οὰῃ Ὠδσαάϊν Ἔβοᾶρε (ἢ σοπο]υβίοη 
18αἱ τΠε ἀειαῖίς οἱ [ῇς Ῥῃεποιηεποη οὗ [πὰ σμεγα τη ταροβα ὑροη τοῆρθο- 
ἄοη. ΤῊ τοβεοϊίοη τδυ πᾶνε ργεοθάθα (πε νἱβίοηβ δπὰ Ὀδθη σερσο- 
ἀυορά ἴῃ ἴδηι, Ὀὰϊ ψἤοτο ἀϊὰ 6 πὰ [6 οἱδιηθηῖς ἰῃαἱ δηϊογοα ᾿πῖο Ἦϊ5 
οομ δἰ αϊΐοη ἢ ἥτε ἴΠδὺ ποῖ ἀεηνεά ἔτγοτη [ἢς [δἰ ρ]6 ἰαύρεῖγ, ᾿ΠουΡἢ 
αἶδο ἔτοιῃ ἴῃς βιἰοιτη-οουὰ ὃ Ο(ουἹ]ὰ πὰ 6 τᾶννᾶτε οἵ [ἴῃ βΞουζος 
Ώεηος ἢδ ἀεγνεά {Ππεπὶ [Ιζ 15 ροββίὉ]6 παῖ 'π ἴῃς δχοϊϊδιίοη οὗ [ἢ 68 
νἰδίοη ἢς ἀϊὰ ποῖ τ608}} {πὶ ργοσεββθβ οὗ ἢϊβ ονη τεῆεοϊΐοη. Οὐ Ἰπαῦ ἰΐ 
Ὀε ἴΠᾶΐ νγὰ δῇἵὲ αἰσαϊηϊηρ ἴπ6 νογὰ “ Κπον᾽" ψῆδη νὰ υπάογοίαπα ἴζ ἴῃ 
[ῃ6 5εηβε οἵ ψχαγμεα, σᾶτης ἴο κῆον ὃ ΤΠϊβ 5 [ὴ6 παίυγαὶ 56ηβ6 ἴὸ ραυΐ 
ΡΟ 1 ἴῃ (ἢ15 Βοοῖκ, δπᾶ ὺὑρ ἴο [Π15 (ἰτ6 ἴπ6 ργορῆεί ἢδ5 ἠοῖ υϑξεὰ [ἴῃς 
ὨΔΙῺ6 ΟΠ ΟΣ ΤΏ. 

ΤῊΣ ἀεπναϊίοη οὗ ἴΠ6 ψοτὰ σμογα 15 οὔβουγε. [1 Αϑογγίδη βοῇ οἶδυβ 
ἃτα τἰρῆϊ ἴΠῈ ἤϑῆηθ 5 Βαυ]οηπίαπ, δηὰ ἰ5 ἰουπᾶ ρίνεη ἴο {6 ςοϊοβϑαὶ 
ψηρεα Ὀμ0115 (τ 4116 δἱ οἵδ {ἰπ|65 βῃίάυ, ΗδΌ. σλὼ) ψῃϊο ἢ συατὰ [ἢ 6 
Ῥογίαὶς οἱ ραΐίδσεβ δηα ἴθηρῖεβ ἰη Βανγ)οηΐαβ. Ὑπὸ νοζτὰ (Κίγαραυ) ἴ5 
Βα] 4 ἴο ἢᾶνε ἴῃς 56ῆβε οὗ ““ρτεδι᾽" (ϑεπγδάοθγ, Χ.4 7. ου θη. 111. 24, [6]. 
αγαίες, Ῥ. 150 5.4... Βευΐ (δβοιρὴ ἴ[ἢ6 πδηηα ὈῈ σοιηηοῃ ἴὸ ΒαΌΥΪο- 
πάη πᾶ Ηδρτον, δπὰ (πουρῇ οτἰσίπα! γ ἴῃ ἰάεα δχρσζθβθεα ὉΥ͂ [86 
ΠΆΤΩΘ ἸὩΔΥ͂ Ὦανα ὈὨδεη (Π6 58ὴς ἴῃ ὑὈοίῃ, [Π6 υϑᾶρὲ 85 Κπόονῃ ἔσγοτῃ Βαῦγ- 
ἰοηίαῃ Ἰἰϊογαΐασε τηαγκα (6 επά οὗ ἃ ἰοὴρ ἀεδνεϊορπιθηΐ, δηᾶ [Πδὲ ἴῃ 
Ἡδεῦτον τᾶγκβ [Πἢς οηα οὗ δποίμεσ ἰοὴρσ δπὰ ἱπάερεηπάφηι ἀδνεϊοριποηῖ, 
8ηα ΔΗΥ͂ αἰϊετηρί ἴ0 σΘοηἴτΟΙ οὐ Ἔχρ δίῃ ἰῃ6 οὔθ ὈΥ͂ ἴμ8 οἴπιεσ τασδὶ Ὀς 
ταδᾶθ σὴ] ἢ σδιυςοη. 

Τῆς πδεγδίῖνα δηα Θββε 118] ραγὶ οἵ (ἢ. χ. 1165 ἴῃ γῦ. 2, 3, 4.66, 7, 18, 
190; μὰ τεϑῖ 15 δηηοίδίοῃ ξυρσοδίεα ὈΥ͂ ροϊηῖϊβ ἰῃ (6 παιζαῖϊνβ, ἴῃ 
ΜῈΙΟἢ οἷ. 1. 15 ταρεαίοα νἱϊποιΐϊ δηγιΐηρ οϑβθηζίαὶ Ῥαΐηρ δάἀάδά ἰο ἱΐξ. 
Α 5εοοηῃά ἀεδοτίριίοη οἵ [6 σπου τι δἵοσ ἢ. 1. Ἰοοῖκβ ὉΠ ΘΟΘΘΘΑΤΥ, 
δηά (ογῃὶ} νουϊά οχοῖάθ ὑν. 8--- 17 εὨιγοὶγ. ΤὭΏεγα τηδῪ Ὅς Οσοδϑ ἢ 8] 
δ΄οββαβ ἴῃ ἴΠπ656 νϑύβθβ, υῖ Ω0 ΤΕΆΘΟῺ οχὶϑίβ ἴοσ οὐἰἰησ τμδτὰ οὐ ψϊς ἢ 
ἄοεβ ποῖ θαυ} ΔΡΡΙΥ ἰο νυν. λο---22. ΤῊε ψἢ0]6 ἀδοοηρίίοη οὗ ἴῃς 
αἰνίης σμαγίοι ἢδ5 δῇ δρρεάγδῃςα οὗ γι βο δ! Υ ἴο 5 πονν, Ὀαϊ ἰῃ ΕΖε- 
Κιεὶ να ἢᾶνα ἃ ρβου] αν τηϊηά, δηά ἰΐ 15 βαΐεσ ἴο σοηΐεηϊ οὔγϑεῖνες 11} 
βαυϊησ δαὶ ψὲ ἀο οί δἰϊορεῖπου υπάἀετβίαπα ἴἢς ἱπιροτίδπος Ψ ϊ ἢ ἢς 
Αἰίαοῃο5 ἴο ἴῃ 6 Ῥῃεηοιηθηοη οὗ ἴπΠ6 οἤασῖοῖ δῃηὰ (ἢ 6 ᾿ἰν]ηρ᾽ οτθδίυγαβ. 
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11 Μοχϑονοσ [Π6 βριστῖ Πές 6 πΡρ, δηά Ὀσγουρῆϊ τὴ6 απο ἴῃ 

(ΓΗ. ΧΙ. ΤΗΒΚΕΑΤΥ ΟΕ ῬΕΘΤΕΑΌΟΤΙΟΝ ΑΟΑΙΝΒῚ ΤῊΒΞ ΡΒΟΡΙΙΕ, Ε5- 

ῬΕΓΙΑΙΙΥ͂ ΤῊΒ ΨΜΑᾺ ῬΑΚΤΥ͂ ΙΝ ΤΕΒΌΒΑΙΕΜ, ΊΤΗ ῬΡΕΟΜΙΒ ΟΚΚΚ 

ἘΚΕΘΤΟΚΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΕΧΙ1Ε5. 

ΤΒουρὮ [δὰ συτθο δηλ ἴῃ οἢ. ἶχ. Χ,, 5ῃδνίηρ ἴΠ6 5αυρῃίες οὗ (ἢς 
1Πῃ Δ ϊδηῖβ δηὰ τῆς Ὀυτγηΐηρ οὗ [δα οἰ, τῖσῃξ πᾶνε βθοιηθα ὄχῃαμυϑιΐνο, 
τοῖα ψψαγα Τῃπουρηῖβ ἴῃ τηε π᾿ 5 τη ΨὨΙΟ. Πδά ἴο ὃς πῃηεῖ, ἀηὰ ἰ5διι6 5 
ἴο ψν]οἢ τεΐδγεποα δὰ ἴο Ὀ6 τπιδάθ. Τῇαε ΟἸἿὙ νν85 [ουρῆϊ ἱπργερσηδυ 
βίτοηρ, δηᾶ [6 ῃονδὶιἶβ ῥὑγεβθῆος νου ῥτοίδοϊ 1. Τῇδ ῥγορμεῖ 5γιὰ- 
ὈΟ]1Ζε5 ἴπΠ6 ἀεραγίατε οὗ εῇονδῃ ἔγοιῃ 1ἴ, δπὰ νναὴβ ἴἤοβε Ψψῃῆο ἰγυκῖ 
ἴο 115 βίγσθηρσίῃ (Πδὶ (Πεῖγ ἱγιβὶ 15 ναΐη. Υἱὲ (ἢε (4]1 οἵὁἩ ἴῃς οἰ 15 ποῖ 
ἴῃς Ιαϑὲ δοῖ 1 ϑγϑε]᾽5 Πίβίοσυ; [86 ““Ὀουϑε οὗ [5γ861᾽" ἰ5 ψίάθὺ (ἤδη 
ἴΠ6 ρΡορυϊαίίΐοη οὗ 7επιβαϊθηι, δηα ἰοναγὰβ [ἢ6 ἰαῦρεῦ [βγδεὶ [ἐῃονδὰ 
885 Ρυγροβαβ οὗ ετου. Ηδ νΝ}]] τοϑίοσε ἴπθῖὰ ἴο ἵπεὶγ δηοϊθηϊ Ὠεπΐαρα, 
ψῇετα ἴΠΕΥ 504] βεσνα Ὠἶπὶ ἴῃ ἃ ἰαηὰ ρυπῆρα ίτοηι 41] 15 ὑπο] Θά πη 655. 

[πῃ οἢ. χ. 18 1ἴ ννᾶ5 βίαϊεὰ {παῖ [Π6 σΊοΥγ οὗ (6 1,οτὰ ἰδές (Π6 {πγοϑῃο]ά 
οὔ [ες μουδ6 διὰ τείυγηθά ἴο ἴῃ6 Ομογα Ιτη5, δηα ἴῃ οἢ. χ. το ἰῃδῖ (6 
ψ ΏοΪΘ. πιδηϊοβία(ίοη χοιηονοα ἔστοῦλ ἰδ ἸΠΏΘΥ σουτί δηά βἰοοὰ δἱ [6 
Θαϑίθγῃ δηίγϑησα ἴο ἴπ6 ουΐεγ οουχί οὗ [Ὡ6 ἰθρ]6. Τῆς ρῥγορμεῖ αἷϑο 
15 ἰγαηβροσίβα ἴο ἴΠ6 βαΐὴθ ρίδος (ς. χὶ. 1). Αἱ ἴῃς δηΐγαπος ἴο {Π6 
σαΐεναν ἢδ 5665 νεηγ-ῆνα θη, διηοηρ ἰδῆ ἴγὸ ΨΏΟ δἵε Ὡδιηθά, 
ῬΙηςο5 οὗ (δε Ρεορῖὶθ. Τμὰ νεηϊγ-ῆνε τορσζεβοηὶ ἴδ6 τυ]εῖς οὗ {Π6 
οἰἵγ δπά τῆς ἰϑδάδιβς οὗ [Ὡς ἐμαὶ δηΐβ. ᾿ 

(1) συν. 2-ι.12. ἼΠ656 τηθῃ 81:6 σοργοϑθηϊθα δ5 ρ]ἱοίηρ ον] δηΐϊοι- 
ῬτῖζΖος, [παῖ 5, οὗ τεῦθε] οη σαϊηϑὲ [ῃ6 Κίησ οὗ Βαργίοη. ΤΠΘΥ γα 
ποὶ ἀπάννᾶγα οὗ (ῃ6 ἀδηρεῦ (ΠΟΥ ἱπουγ, ας ἂτα οσοπβαεηὶ ἴῃ {ἰπ6 ῥτο- 
τεοίίου νν σἢ τἢ6 ψ61}} ἰογιϊβοὰ οἷἵγ ν1}} αῇοσγα {πδηη---ἶἰὶ 15 (ἢς ροΐ 
Δα ἴΠδγ αἵ ἴῃς ἤεβῃ, ψϑῖοι ἴῃ6 ἤτε οδηποῖ τᾶς, Τῇθ ῥτορπεῖ 
τασεῖνεβ σοπηπ]δηα ἴο ΡΥΟΡΏΘΞΥ αραϊηβί [μεῖ, δηᾶ ἀξοΐασε {πδὶ τοῖν 
σοηῆάεσπος 15 ναΐῃ. ὙΤἢδ ΟΕ 584}} ποῖ ρτοίδοί ἴδ; [ΠΘῪ 5}14}} Ὀ6 
ἀταρρεὰ ουΐ οὗ ἰξ δηά 5Ϊαἴη οὐ {Π6 Ὀογάοιβ οὗ [με ἰαπά, ἔατ αιναὺ ἔγοτῃ ἰϊ. 

(2) τυ. 13-Ὃιῖ. Δ ΏΪΕ [ἢ ῥσορῇῃεῖ νγὰβ ἀδὶ νην [Ππ|5 τῆγεδῖ Ομ 6 
οὗ ἴ6 ἔννο ῥγίποεβ παιηθὰ ἀϊοα. ΕἸἸεὰ ἢ ἴδεσοσ δἱ [86 σεγίδι ΠΙῪ 
ἢ ΒΙΟἢ τΠ6 ψνοζὰ οὗ ἀοά (αἴας εβεοῖ, [Π6 ῥσόρμοὶ ε]1 ἄόνη ἴο 
Ἰηἴεγοθάθ (δὶ ἴῃς τεπιηδηΐ οὗ [ϑγαθὶ τηὶρῃΐ ἢοΐ Ὀ6 ἀεδίτογοα, Ης ἰ5 
τοι θα ἰΠαΐ ΓΠποιρ [επιβα]εῆὶ [411] Π15 ἔθ ονν οχὶ]θ5 σοιδίη δηὰ 4]]} 
ἴΠ6 Ὠουβα οὗ Ιϑγαθὶ. ἽΠεβα δαὶ ψεῖα ἀοβρίϑοα ὉΥ ἴ6 Ῥεδορὶς οἵ 
7Θγαθαὶεπὶ δηα ἀδηϊεὰ ΔΩ δῆδασε ἰῃ [ῃ6 ἱπῃουιίδησα οὗ (86 ἰαπὰ; ὑυὶϊ 
Βουρὴ ἴῃς 1,οτὰ μδα 5οδίίεσεὰ τῃεπὶ Ὠς ψουἹὰ γεῖ Ὀγτηρ πεῖ ἰο (δ εἷτ 
δῃοϊθηΐ μοπια, σίνίηρ [Πδῖ ἃ πεν Πεᾶγὶ ἴο βεῦνα ἢ. 

(3) συν. χ,2---5. ΕἸἼΠΔΠΥ (Π6 ἀϊνίης τηδηϊίοϑδίδιίου στοϑα οσὰ τἢ6 
ΟἿ πὰ ςἴοοά ονεοῦ ἴ6 Μουπὶ οὗ ΟἸῖνεβι Τα ρτορποῖ νγὰβ οσαττηϊεὰ 
Ὀδοῖὶς ἰο Ομαϊήφα; ἴῃ6 μαπὰ οἵ [δ [,ογὰ νγὰβ θα ἤοπι ἢΐπι, ἀπά ἢ6 
ἀόκε ουἱ οὗ ἢὶς νἰΞίοῃ, [6 σοπίοηϊς οὗ ψ ΟΝ μ6 πδιγαϊθα ἰο τοι οὗ 
[Π6 σδρίίνιιγ.. ; 

1-. 12 ἸῊΒ ΜῈΝ ΤΗΑΤ ΡΙΟΤ ΕΥῚ]:. 

1. ΤΠο ραΐα σείεσγοα ἴο ἰ5 [ῃ6 ουἵεσ εαβίογῃ σαί; (πΠ6 ροβίτἰοῃ ἴδίκοη 
᾿ς ὕρ Ὀγ ἴδε σπεγαθὶπὶ ἀπα ΡΊΟΣΥ τγᾶ5 ουϊϑίἀ6 [6 ἰδ ρ]6 ργεοϊποῖβ ψΠΟΪ]γ. 



νν. 2, 3. ΕΖΕΚΊΕΙ, ΧΙ. 7Ι 

οαϑίὶ γαῖα οὔ ἴῃ6 1,ΟΒΡ᾽5 ἢοιιβ6, ψὨΙΟὮ Ἰοο καῖ δαϑονασα : δηὰ . 
Ὀ6Πο]ά δἱ {πεῈ ἀοοσ οἵ (ῃἢε ραίθ ἥνε δῃα ΘΩ͂ τηθῃ ; ΔΙΟης 
ΟΠ 1 8 8ΔΖϑη δῇ ἴἢ6 σοὴ οὗ Αζύυσ, δηά Ῥεϊδιδῃ ἴδ 6 
50η οὗ Βοηδίδῃ, ρσίῃοθϑ οὗ ἴῇ6 ρεορῖὶθ. Τἤθη 5814 ἢς τηἴο 9 
6, ϑοὴ οὗ πᾶ, ἰἢθ656 279 {πΠ6 τζϑθῃ (δὶ ἄδθνιβα στ ϑοῃιϊοί, 
δη4 γίνε νιοκοά σουη56] ἴῃ [15 οἷν : ψὨ]Οἢ 58Υ, 22 ἐς ποῖ 3 
πρθᾶγ; ἐξέ τς Ὀ0 1] ἃ. Ποιι565 : [η15 ὧν ἐς ἴῃς οδ]άτοῃ, δῃᾶὰ να 

7δαζδιίϊδῃ ἂδπὰ Ῥεϊδιϊαῖι ἀγα παιηθὰ “"ῥυΐησεβ οὗ [Π6 Ῥεορ]θ. ἡ ῬΟΞΘΙΌΪΥ 
ΠΟΥ ΜΟΓῈ ΠΟΥ ΡῬτουληθηΐ ΤὩΘΏΡΟΙ5 οὗ [6 τυ]ηρσ ρατίγ. 1ἰ 15 (ἴῃς 
ΤΩΔ ΘΓ οὗ {πε ρτοόρδεί ἰο ἰηϊγοάυςς δ]ειηθηῖβ οὗ γϑα ν Ἰηἴο ἢΪ5. 5γτη- 
ὈοΪοαὶ ρἱοίαγεβ (οἴ, οἢ. χχῖν. τό “ἐφ.), ἀπά ἰξ 1 ὉΠ ΘΟΘΒΘΑΙΥ ἴο Γορασά 
(Π656 ἴνγο ρειβοηδρεβδ 48 βοι τοιϊ5 ΟΥ̓ 56 εἰς (οσ ΘΟΠΊ6 5υπ 0 1108] τηεδηΐηρ 
ἴῃ (Πποῖγ πᾶπιθθ. Α ἀϊβεγεης [6 Ζαη δ ννὰβ πποϑης]οηθα ἴῃ οἷ. ΥἹῖ}. 11. 
ΤΒΟ ἰνοηίγοῆνε ἸΏΘὴ ΠοΙα ἅττα οὶ ἴο δε Ιἀεητβεαὰ ψ ἢ [Πο56 ἰῃ οἷ. 
ΥἹ]. 16; 1Π6Υ δ΄ὲ τυ ]εῖβ ἀπὰ ἰεδάετς οὗ [ἢ Ρεορ]ς (ν. 2). 

2. κίνε τυϊεξεα εομ» ἢ 11ϊ, τυάο εομνε5ε ευΐΐ εοπγισοί, ΤῊ 6ν}} σουηβεὶ 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ τείειβ ἴο [6 γνο] Π]ἸΟΠΑΤΥῪ ΘηίοΥρυΖο5 οὗ ἴΠ 656 τηθῃ ἀραϊηβὲ 
[6 δυϊπουν οὗ Βαῦγίοη, ψῃϊο ἢ [6 Ρὑσορμεῖ βανογεὶν σοπάσπγῃβ (οἢ. 
χνἹ.). Τῆς οἷ νὰ αἰνίἀεὰ ἰηίο ἔδοίίοηβ, οὔς ρατὶ ποϊάϊησ ψῈ ἢ 
Βα] οη δηὰ δηοίμου ψ ἢ Εργρίὶ, νν Ὠ]]δ βοηθ ΕΓ [ῸΣ ρεᾶσβα ΟἹ ΔΩΥ 
ἴεστηβ. ΤῊΣ σοηβεχυβῃοε οὗ ἴμ656 ἀἸν]δίοη5 νγὰβ τχυσἢ Ὀ]ΟΟ ἰ5μ6α ν]Β η 
[86 οἱἵγ (ν. 6). [{15 ῬγοῦδΌϊα Πδὲ [6 βοῃθπιθβ οὗ ἴπεβε ρ]οιΐοσς ΨΕΓΕῈ 
ΟὨΪΥ Ῥαίηρ δΒαϊοῃεά (᾿. 5); 1 να ποῖ ἘΠῚ βοῖμα ἰἰτης ἰδίθγ ἴμδί ἴδε 
βδίδβρβ πον τηθαϊταῖθα γεγο δοίι δ! ν (ΚΘ η. 
8. [Ια ἰ5. μοὲέ μδαρ; ἰοῖ ὁ5 ὀνω ἘΔΙδοΣ ἂἃ5 ΕἸ. ΤῺ9 [τ19 ἴοὸ 
Ὀπ11ἃ μοτιδ08 15 ποῦ ΠΘΑΓ, [ἰἰ. 2.4 ὀπεελα ἐγ οὗ ἀοιδές ἐς πο πεαγ. Τὴς 
ΡΒγαβα ““ἴο Ὀυ}14 Ὠοιυι565᾽ 15 ἴο Ὀ6 ἰδῖκθῃ 85 ἴῃ οἷ. χχυνἹ]. “6, ““Απάὰ 
[ΠΘΥ 58}1 ἄνγε}}] 1} οοηβάσηςε ἰΒεσγεῖη, δηα 5}4}} 011 ἃ ἤουδε5 δηά 
Ιδῃῖ νἱπεγαγάβ δηὰ 51}4}} ἀνγῈ}}] ψ ἢ σοηβάξηςσε.᾽ Τὸ Ὀυ}ὰ Βουεβ 

15 ἃ β'ρτι ἀῃὰ ἃ οοηβοαύεηςα οὗ ἃ (π|6 οὗ ρεᾶοα δηά βεουσν (15. ἶχν. 
21; 767. χΧχῖὶχ. 56, 28). ὙἸἢεβθα ἃρίίαΐοιβ ἀδϑίσγα ἰο {σὴ τη 5 τηϊηὰᾶς 
ΔΌΝΑΥ͂ ἴτοτη ρϑδοεῖι! οσσυραίίοηβ, Δηα τηᾶκα ἴμεπὶ σοηἰοηηρίαῖα ΟἴΠΕΓ 
Ιηθαϑιζοβ, δϑϑυγίησ ποῖα ἰηδὲ ΨΏΘΠ ΜΔΥ σομηθ5 ἰδ6 βίτοηρν Οἷἵγ ψ|}} 
εκ {Πεὶν βαϊναιοη---ἰς 15 (ἢ ροῖ ψ σῇ Ψ111 Ρσοίθος [η6 βθϑῃ ἔγτοτα (Π6 
τα διουπά 11. Οἰδοῖβ, 6.5. ἔϊνυν., ἴαίκα [η6 Ῥῆγαβε 1 οιτορδίνοεὶν : 15 
πο ἰῃ6 Ὀυ]άϊηρ οἱ Βουθε5 πραῦὺ ΤὨΐϊβ, μπονεναῦ, Πᾶσαν οογγεβροηᾶς 
ἴο (ῃς 5ἰτυδίϊοη, ν᾽ οἢ 15 ποῖ οἣα οὗ ννὰῦ ψοἢ ἰΐ ἴα πορβϑὰ ν}}] βρθβά:γ 
Ῥαδ5 ονοῦ, Ὀὰχϊ οπα οὗ οοπίριμρ[αἰθα το] ἕο. ΓΧΧ. τεπάστϑ : Ηδνε 
ποῖ [Π6 ἤουδε5 ὈδεῊ ΓΘΟΘΏΓΥ Ὀμ1]ὺ ἐξ 15 ἴἢ6 ροὶ ἃς. ; 58ο ζοσῃ. ΤῊϊβ 
εἶνεβ ἃ οἰοβεῦ σοῃηοχίοῃ ἴο ἴῆ6 ἵννο μαῖνεβ οὗ ἴῃ νεῖββ, θᾷῖ ““ουπε5᾽ 
σου] ΒαΥΩΪΥ πᾶν (ῃ6 56ῆβ88ε οὗ ἰογιἰβοδίοῃβ, ποῦ ἄοθς ἴπ6 ρῆγαβα 
ὨδῖαΓΑΙΠΥ Ἔχργεββ ἴῃ τηεαηΐηρ ἴμαΐ ([μ6 ἀδιηᾶρα ἄοηβ ἴο ἴΠ6 ΟΥ̓ ΒΕ ῃ 
Ἰαϑὶ οδρίυτεα πη εν ΤΕ ΘΒ ΙΒ] Πα Ὀδοη ἢ τεραϊτοά. ᾿ 

ἐλὶς ΟἿ 15 δε εαἰάγομ} 101. 1 15. ἴῃ6 οσδιάγοπ οὐ ρΡοῖ. Τῇ ῥῆγαβα 
ἱγαρ]ϊεβ ἔνο ἰπίηρϑ, ἰῇ. ἄδηρες οὗ ἔγε διουπά, δπὰ ἰῃαξ ἴπΠ6 κίγοηρ 
οἷν Ὑ11] ρύονε ἃ ρτγοίθοϊξοῃ ἴο ἴῆοβα ψῇη 1, ὙΏδβα στανοϊ ΟΠ ΘΥΥ 
δριΓ 5 ΔΓΕ ἄΥΤΑΓΕ οὔ ἴ!6 τ Κ5 [6 Ὺ τυη, θὰϊ νΠΠ. ἃ. οετίαϊῃ σα ε5ξ 
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4 ὅς τὴς. ἤδη, ὙὙδογοίοσε ργορθθβυ ἀραϊηϑῖ [ἢ6η}, Ῥσορῇσϑυ, Ὁ 
5 50ὴ οἴηδη. Αμπά ἴδε ϑριπ| οὗ ἴῃς ΓΟΒΡ ἔδ]] ὕροη 26, δηὰ 
βδὶα απο τη6, ὅρεακ,; Τῆι 58: [Π6 ΓΟΒΡΌ ; ΤΏῸ5 ἤᾶνα γα 
5814, Ο ἢουδα οὗ 5186]: ἔογ 1 Κῆον [6 [Π]ηρ8 [παῖ σοΙη 6 

6 ἰηΐο ΥΟῸΓ τηϊηά, ἐϑέ7} οη6 97 ἴθ. Υα πᾶνα συ] ΠΡ]16 ἃ γοὺγ 
5141 ἴῃ [Ώ15 Οἰἵγ, δηά γε ἢανε ἢ]]εά [ἢς βσεοίβ [Ὠογεοῦ τοΐδά 

γ ἴδ 5Ϊαϊῆ. 'ΤΠοτγοίοτο ἴπ5 σαι τῃ6 Τοσὰ σοῦ ; Υἵουσ 5]αϊη 
ΜΏΟΠ γα Πᾶνα ἰδ 1η τἢ6 τηϊάϑί οὗ 1ἴ, [ΠΟῪ ἀγε ἴῃς ἤδϑῃ, δηά 
[15 ἦν ἐς ἴ[ῃ6 οα]άγοῃ : Ὀυζ 77 1] Ὀσηρ γουῦ ἰοσίῃ ουἱ οὗ ἴῃς 

8 τηϊάϑι οὗ 1, Υαε ἢδνα ἔδασεὰ (ἢς σνοσζᾶ; δηὰ 1 Μη] ὉΠὴρ ἃ 
9 ΒΝ ΟΓὰ ὉΡΟ᾿ γου, δα τη Πογὰ αορ. ΑΠα1 Μ}} Ὀπηρ γου 

ουἱΐ οὗ [ἢ6 τηϊάϑξι [πεγεοΐ, δα ἀδθὶῖνοσ γοὺῦ ἰηἴο ἴῃἢ6 Ὠδηᾶ5 οἵ 
το 5 ΓΔΏΡΘΓΒ, ΔηἋ Μ}}} Ἔχϑοιῖα ἡπαρτηθηῖβ διηοηρ γοῦ. Υα 5}4]] 

[411] Ὁγ ἴῃς βνοτσά ; 1 ν1}} ]υάρε γοῦ ἴῃ ἴ[ῃ6 Ὀοτάθσ οὗ 15γδεὶ : 
τ: Δα γε 5}4]} Κηον (μδΐ 1 ἄγε ἴῃ6 "ΟΕ. ΤΤῊ]5 αἱζν 5}4}} ποί 
6 γουγ οαἰάτοη, ὩθιΠογ 50.411 γα ὈῈ ἴῃ6 ἤδϑῇ 1 [6 πγιακῖ 

ι (Ὠστδοῦ ; ὄψζ 1 ψ|}} Ἰπάρε γοῖ ἴῃ [6 Ὀοτγάδσ οἵ [5γδ6] : δηά 
γα 51.411} ΚΟΥ ἴδ 1 ἄγε 6 ΓΟΒΡ : ἔοσ γα ἢᾶνα τοὶ ψαϊκεά 

οὗ Βυπιουν ΤΟΥ πᾶκα Πρϊ οὗ ἴθ. Τῇ ἤρατε ἤοῖα ἰ βοπηον δὶ 
ἀϊδεγοηι ἔσο [παὶ οὗ {π6 ὈοΪ]Πηρ ροῖὶ ἴῸΓ ννᾶγ οοιησοη ἰῃ ἴῃς Ατσδρὶς 

[5. 
4. Τῇε ριορῆοῖ εἰς οΔ1|1Θἀ ἴο ργόρἤεϑυ δραϊηβὶ ἴΠπ65ε τηθῃ---ηά 4]]} 

(815 15 ρασῖ οὗ ἴῃς νυἱβίοῃ. 866 οῃ οἷ. 1}. 21. 
δ. {λίμρε λα εον6 ἑρμιῖο γοϑ τεΐραἴ]) ἴ.6. γουτ ῥγο͵θοῖβ. ΑΡρρδσγθῃηί 

ἃ5 γεῖ ἴῃ ΣΕ Ό6]]ΠἸΟῊ ννὰ5 ΠΟ τῆοτε ἤδη ἃ ρίδη ψῃ]οἢ νγὰβ Ὀεΐηρ Βαϊομοά. 
6. Οοπ!ρ. οἷ. χχὶϊ. 23, Υἱῖί. 22. ΤΠοβα ορροΞβεὰ ἴο ἴπε βοῃεπηεβ οὗ 

[86 τυ] Ὡρ ρΑγΥ, οΥΓ βυξρεοίεα οὗ Ορροπιοη, σγογα ΟΡΘΏΪΥ ΟΥ ΟἹ νδσίοιιβ 
Ῥτζοϊοχίβ ςὶ ΟΗ͂, 

Ἴ. ΤΠοβε βἰαίη ἴῃ πε τηϊάβι οἵ ΓδΘγυβαῖοπὶ τν1}}] Ὀ6 [ἢ 6 ΟὨΪγ ““ ἤε65ἢ 
ἴῃαἴ νν}}} γεπιαΐη ἰὴ ἰἢες ροῖ. Τα ἰἰνίηρ σοηθρίταϊοτα νῆο [ἈΚ {Π6Υ 
5841} Ὀ6 5δΐε 58ῃ4}} θῈ ἀγασρεά ἰογί ἢ δηὰ Ἰυάρεα ίδγ ἄἀννὺ ἔγομπι ἴῃς ργο- 
τεσσ οἰ, οἡ [6 Ῥογάετβ οἱ [5γαεὶ. Τῇς ἤσυτε οἴ ἢ ροῖ δπὰ β65ἢ ἰ5 
ι56εα αΙ ΠδΥΘΏΓΥ ἴῃ οἢ. χχὶν. (Τῆς ΗςΌ. ἰ5 ΡγΓΟΌΔΟΪΥ ἴο 6 5ρε]]εὰ 50 δ5 
ἴο σῖνε (Π6 τιδδηΐῃρ “1 νν}}}} Ὀτὶπρ γου ἔοσιῃ.᾽}) 

8. λανε,εαγε] Ὑ ἴθατ. Τῆε Ἰδηριαρο οἵ (6 τυ ]ηρ οἶδϑ55, ἰῃ βρὶτα 
οὗ 115 το κ  οβϑῆθβϑ (νυ. 3), Ὀείγαγβ ἴἢ6 σοηδοϊουβηδββ οἱ ἴῃ6 χὶϑκα ΠΕΥ 
ἴῃοῦγ ; δηὰ {Πεΐσ ἔδατϑ 9ἢ4]} Ὀ6 πιοῦα ἴδῃ νογὶ βοά. 

9. λαμάς ο7 «ἴγαηρεγ:] ἴ.6. ἰογεῖρῃι σοηαυογοῦβ, ἴῃς ΒΑΡΥ]Οη 4η5. 
10. ᾿» λέ ὀογαξν οὗ 7γαδῆ [ΔΥ ΑὙΤΑΥ͂ ἴτοτα ἴῃς οἰἴγ, ψν ] ἢ {Π6Υ Πποροάᾶ 

σου] ῥτοίθοι πο. Οἵ, Τετ. 111. 26, 8. Νενδυζαγαάδῃ, ἴῃς οδρίαϊῃ 
οἴ ἴδε συκτγὰ ἰοοῖς [πὰ δπὰ Ὀγουρῃὶ παπὶ ἴο ἴῃ6 Κίηρ οἵ Βαῦγ]οη ἴο 
ἘΙΡΙΔἢ ; δπά ἢδ βιηοῖε [πεπὶ ἀπὰ ρὰΐϊ (πεῖ ἴο ἀεαιἢ ἴῃ Εἰ ίδῃ, ἰπ (ἢ ς 
Ἰαπὰ οἵ Ηδηιδῖ." 2. Κίηρβ χχν. 8 “ἐφ. 

11, 12. τ. 11, 12 8τ6 ναπίϊηρ ἰ ΓΧΧ, 
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[ἸῺ ΤΩΥ̓ 5ἰαίυϊοβ, ΠΘΙΓΠΟΣ Ὄχαουῖθα τὴν Ἰπάρτηδηΐβ, θυ Ὦδνα 
ἄοῃδ δἰϊοσ ἴη6 ἸὩδηηογ5 οὗ [Π6 Ὠδαίῆθη (ῃδΐ γέ τουπηα δϑουϊ 
γοι!. 

Απηάὰ 1ἴ οσδπὶ6 ἴο ρ8ᾶ55, ἤδη [ ῥγορῃδϑιθά, (δὲ Ῥεϊδιδῇ 
1[ῃ6 5οη οὗ Βεηδιίδὴ αϊεὰ. “ἋΓΏδη [ε]1] 1 ἀονῃ Ὡροὴ ΤΥ ἴᾶςΕ, 
δηά οτἱ δά τυΐζᾷ ἃ Ἰομα νοῖϊοςοθ, δῃηὰ βαἱά, Αἢ 1οσγὰ σου, τυ 
το ΤΏΔΕ ἃ ἢ1]] πα οὗ [Π6 τειηηδηΐ οὗ 15τ46]}0 Αραΐη [ἢς 
ΜγΟΓ͵ά οὗ [Π6 ΓΟΚΡ σά τηΐο Π16, βαγίησ, ϑοῃ οἵ τῇδ, (ὮΥῪ 
Ὀτγείῆγεη, ὀζέη τ Ὀτγεῖῆτθη, [η6 τηδεη οὗ τὴγ Κιπατεά, δηὰ 4}} 
[ἢ6 πουδα οὗ ἴϑγδϑθὶ ΟἹ ]γ, “γέ ἸΠῸΥ ππῖο ν ῃοῖὰ (ἢ6 1 ΠΔὈ1- 

18. Σε ἘΖεκίεὶ τγὰ5 υἱἱετηρ {015 Ῥτορθθου Ρεϊδιδῃ [611 ἄονγῃ 
ἄεδά, δἀηὰ ἴῃς ῥγορδεῖ βϑδειηξεὰ ἴο 866 ἴῃ ἴῃς ἐνεηῖΐ [πε σοτηΐηρ ἀδϑίγυ σοη 
οὗ 811] ιὨ6 τοιηηδηΐ οὗ ἰ5γαοὶ Ὀδθίοσε [6 νσδαῖῃ οὗ Οοά, δπά [6}} οἢ ἢ 15 ίδςθβ 
ἴο ᾿Ἰηϊογοσάδ ίοσ ἴμε, ΤῊΪβ ἱποιάξηϊ 15 θσχοθεαϊηρ)γ ἀϊῆσα]ς ἴο Θϑιϊπαῖο. 
ΤὨα ρτορμεῖ (6}}8 05 τἰῃαἴ 411 [6 οσουγίεησοθα ἴῃ οὗ, ΥἹ}}.-χὶ. γα ἀοὴ6 
ἴῃ νἱβίοη. ἰὐηίοτίηδίε!γ (ὨΪ5 ἀο65 ἠοΐ 51} ἃ5 ἰῃ αβϑυμίηρ [μι [ἢ 6 
ἄδδιῃ οἵ Ῥεϊδδῃ ννὰ5 ἃ τλεγα βυγηθο] 1.8] ἀφαίῃ, δῃηὰ πὸ τϑαὶγ. ΕῸΣ 
ἴῃς ““νἱβίοη ᾽ 15 ἰῃ σγεαῖ πγηδάϑιγα ἃ τηετα σεάόρια ἀπάδν ψὨϊσἢ [6 Ρχορποὶ 
δτουρβ τυ οἢ ἴΠαΐ Ὠδα τγϑδ! γ, συ σἢ 45 ἢ15 ονῃ ἰΒβουρΐδβ, Ὠ15 ἀἰβοοῦγϑαβ 
ἴο [ῃ6 ΡΕΟΡΪΙβ, δῃὰ ργοῦδὈ!]γ δοίμ αἱ Ἔενεηῖβ Ὠδρρεηΐϊηρ ἰη Γεγυβαίεη. Βαυΐ 
ἴῃ ρστουρίηρ ἴῃ ανθηῖβ ὑπάεσ ἴῃς σεάενρα οἵ ἴδ νὶδίοη ἢ6 ἰά6α] 1565 {ΠΏ η], 
τηδκίηρ [Π6 πὰ Ἔχργαϑϑῖνα οὗ σθηεγαὶ σοηοορίοης δηα ῥυϊηο ρ]65, ἀπά ἴἰ ἰς 
ἐπι ροββιθῖα ἴο ἀξ ρου 5} Ὀεΐνγεεη (Πἰηρθ ψϊο εγα δοῖυδὶ Ὀὰϊ δγα 
Ἰάεα] Ξε, ἀπά (Πΐηρθ ψῃοἢ ἀγα Ρυγεὶν οτεαίίους οὗ [86 βυιωθο] !Ζίηρ 
ἱγηαρσίμδϊίΐοῃ. 11 ἰδ Ῥοββῖῦ]α ἴπᾶὶ ἘζΖεκίθὶ ὑγορμεβδιεὰ δραϊηβὶ ἴΠ656 
ῬΙΠΠΟ65 ἰῃ [ἐγ βα] θὰ ἔμ. χὶ. 4), 45 [εγευλδὴῃ ἀϊὰ δραϊηβὶ [ῃ6 [4156 ρτο- 
ῬΒοῖβ ἴῃ Βαρυίοη, ψὮοπὰ ἃ Πουτῖῦ]ς ἰδία ονεγίοοϊς ([εἴ. χχίχ. 21), δῃὰ 
ἃσαϊηδ Ηδηδηϊδῇῃ (7 ἐστ. ΧΧΥυἹἱ. 15. 545.), δηὰ ἰξ ἰβ ροβϑίθ]ε ἰμαΐ βοοῦ 
αἰϊεγνναγὰς Ρε] δι δἢ βυἀάδηγ ἀἰδα, ἀπὰ ἰδὲ ἴἢε5ε γθαὶ ὁσουσγοηοαβ πανα 
ὍδοΏ ἄγαν ὈΥ ἴπε ρύόρῇεῖ ὑπάθγ ἢΐβ σεάενια οὗ ἴῃ νἱϑίοῃ. Ου δα 
οἴμοι μπαηά [ες ἀεαίῃ οὐ Ῥεϊδίδῃῃ τὺ Ὅδ τελεῖν βυταθο] σαὶ, ἴο 586 
ἢ ψμδὶ σογίαἰηῖΥ (ῃ6 ψοτὰ οὗ σοα ἴαϊκεβ εἴξοϊῖ, [6 5υιωβοὶ δεϊηρ 
τηοα]]οα οἡ [Θγε Δ} 5 ΡΥΟΡΏΘΟΥ͂ ἀσαϊηβῖ Η δηδηϊδῇ. 

Ω με ἐπα} 866 οἡ οἢ. ἰχ. 8. 
14 σέφ. Τἢ6 ΔΏΞΨΕΥ οὗ (δε 1,οτὰ ἴο [ες ῥγορ ει 5 ἱπίογοθβϑβίοῃ. ΤῈ6 

ἀεκίτγυςσιίοι οὗ [Π6 ᾿ἸῃΠΔὈΙΔηϊβ οὗ Γ[ϑγυιβα 6 πὶ 15 μοί {Π6 δηὰ οὗ ἰϑγβαεὶ. ὙΤΠα 
5γ86] ἴῃ δχὶὶς '5 [86 15γδϑὶ ννῃοι (ῃς 1,οτὰ τοραγάβ δηᾶ ν}}} γεῖ τεβίοσα. 

1δ. 1}ε νιϑρ οὔ 1Δ» ξίμαρε)] [ἀἰ, ἐδδ νιϑρ οὐ 11) γεαδρείῖοι. ΤῊΪ5 
σου]ά ΟὨΪΥ τπεδῃ, [6 τηθῃ ἴο ὃς τεἀεεοιηθά, οἵ ἀεἰϊνετγοά, ὈΥ ΤΥ ἰηΐοτοο5- 
βίοῃ.---ἰῃ6 τἤθηῃ ἔοσ ψβοπλ ποι βου ]άβὶ ρτᾶγ. ϑυοῇ ἃ 56ῆ8ε 15 αἰβισι]ξ 
ἴο ἄγανν ἔγοιῃ ἴῃς ψοσγάβ. [ἢ ἀϑᾶρὲ ἴΠε ἰεγπὶ ἢ85 Ὡοΐ ἴδε τηεδηΐηρ οἵ 
““Κιηάτροά.᾽" ῬτοδΌΪΥ ἴῃς πογὰ 5ῃου]ὰ ὃς 50 γεδα 85 ἴο πηεδῃ “"οχὶϊο  - 
ἐδε ηιόρ οὐ ἐλ ἐχέδε, ἴ.6. (Ὴγ ἴθ ον σαρίλνεϑ. 

δῖα ἦν τρίο τυλο»!ῇ) [11 185 Ὀεϊίεσ ἴο τερασά ἴῃς ἔσθ ψογάβ ἴῃ (ἢ6 
γεῖβα ἀοόνῃ ἴο “ὁ ΠΟ]]Υ ̓ 65 Ἔχοϊατηδιίίοῃβ: ““1ὮΥ Ὀτείῆγεη, (ἢγ Ὀτείῆσθη, 
(ὮΥ ἔα ]ονν εχὶ!ε5, δῃά 41} [π6 ἤοιι5ε οὗ [5γδεὶ], 411 οὗ 101 (ΠῈγ ππῖο γβοπα...᾿" 
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Δηϊ5 οὗ [ΘΓ βα] 6 ἤᾶνα 5414, Οεῖ γα ἔαγ ἔσο 6 ΤΟΚΟ: 
τό πηΐο 1.5 15 [15 ἰδηα ρσίνθῃ ἴῃ ροβϑβθϑϑίοῃ. ὙΠογοίογα 58Ύ, 
Τῆι 5! 1ἢ τ 1,οτὰ σοῦ ; ΑἸ Ποιρἢ 1 ἢανα οδϑὶ [ἢ 6πὶ [ΔΓ 
ΟΥ̓ διθοὴρ ἴΠ6 Πποαίῃεη, δηὰ δίιπουρῇ 1 ἢανα βοδίζεσεὰ τῃθτὴ 
Διηοηρ ἴῃἢ6 σου [{165, γεῖ Μ1Π1 Ὀ6 ἴο 1ῃ6ηὶ 845 ἃ [||6 5δηο- 

17 ἴΠΔΤΥ [ἴῃ [Π6 σουης1|65 ΨΏΘΓΕ ΓΠΘΥ 5}4}} σοθ. ὙπΠεγοίογα 
᾿88Υ, ΤὭυ5 58 ἢ (ἢ Τιογὰ σοῦ; [1 Μ}} ὄν ραίῃογ γοῦ [ΤΌτὴ 
[Π6 ΡΕΘΟΡΙΘ, δῃηὰ δ5ϑεῖηῦ]6 γοι ουἱ οὗ (ῃ6 σουηΐγ!65 ΠΟΙ γε 

ΤῊ βθηΐθῃσα 15 ποῖ βί ΠΟΥ σταιηπηδίϊοαϊὶ, Ὀπὶ [ἢ6 Θχοϊαιηδιϊοης σῖνο 85 
ΔΏΒΨΕΓ ἴο ἴΠε ρτορδεί᾽β δηχίουβ αυεϑιίοη, “11 του πλάῖκα ἃ [1}} ἐμὰ οὗ 
[Π6 τετηπαηῖ οἱ [βγϑεὶ δ᾽ (ν. 12). Τῆς ἀεδίγιοιίοη οἵ ἴδε οἵ [6γυβα] τὴ 
5 ΠΟ [}}} οπᾶ ; [6 6] ]}ονν-6Χ1]65 οὗ {πε ῥρσορῃεῖ δηὰ 4}1 ἴῃ6 δοιιβα οὗ 
[5γ86] βοδι(ογοαὰ δὐρτοδά (οἷ. ἱν. 4, χχχνὶ. 16) γειηδίη. Τῆς βεοοηῃὰ δα]ῇ 
οὗ ἴῃς νεῖϑα 8 ἰοοόβεὶὺυ δἰἰδομεά ἴο (ἢς ἢγϑι----λφν 29 τυλον:, ὅτε. 

᾿ Οδ γὲ αν", 16 ΖΟΚΡ)] Α 5]|1ρῆϊ αἰξαγαϊίίοῃ 'ἰπ ἃ ροϊηὶ νου] ρσῖνε 
[86 βεῆβε : οὗ ΨψὭοπ.. ἢανεα Ξαἱὰ (5. γ), Ζζεν αγέ )α7 ίτοτη ἴῃς 1 οτά. 
ΤὨε οἤδηρα 15 ΒαγαΪΥ ποοδϑϑαῖγ. ΤΏοβα Ἰοΐς ογα ἴῃ Ῥοβϑβαβϑβίοη οἵ ἴἢ6 
[Θῃ ρ]6, 86 δροάᾶδ οὗ ̓ εῃονδῇ, ἀπ δά [ἢδ6 αϑϑύγδησε οὗ ἢ]5 ργέβθῃςα, ἰπ 
νν Ποἢ τῆοϑα ρΌπα ἰοτίς δα πο Ρατζῖ, ίοσ ἴο ρὸ ἰηΐο ἃ ἰογεῖρτι ἰδηκὶ ννὰβ ἴο 
οοπδ ὑπᾶογ ἴῃ ἀοπιηΐοη οὗ οΟἴπεῖ ρσοΐβ, δοοογαάϊηῃρ ἴο ἰῃῆς Ψψογάβ οὗ 
Ῥανιά, “Εοσ {ΠεΥ Βανε ἀνθ τὴς οὔὖἱ [5 ἀδγΥ ἔτοπι ἢανίπρ ρασῖ ἰῃ ἴδ ς 
Ἰπποηίδπος οὗ ἴῃς 1,οτά, καγίηρσ, 6ο 5εῖνα οἵἴποσ σοὰβ" (1 ὅδ). χχνὶ. 10, 
οἷ. Ὠουῖ. ἱν. 28, χχν]!. 36, 64; [εΓ. χνὶ. 13; Ηοϑβ. ἰχ. 3). 866 οὗ. νὴ]. 
12, ἾΧ. 9, ἴοΥ (ἢ Ἔχργεβϑβϑίοῃ οἵ ἃ ἀϊβεγεηὶ τηοοά οἱ ἔξε]ίηρ. 

ἧς ἐδ ἑαπα ρίνερ} ἰ5α ἨῺΘ ἰαπά. (οσαρ. ἴῃ Ἔχργαβϑϑίοῃ οὗ 5 πλ  Αὺ ῥσα- 
τοηϑίοηβ, οἰ. ΧΧΧΣ δ, 24. 

16 “φΦ. Αηϑνεγ οἱ Ϊεμοναῆ. [Ιΐ ἰ5 ἴσα 6 ἢδ5 βοδί(εσεὰ [86 Ἂχὶϊοβ 
διηοηρ ἴ(Π6 ἡδίίοηβ; Ὀὰὶ ἢς Μ1}} ἀραΐῃ ραίθεσ {Πεπὶ. 

16. γεΐ τοῦδέ 7 δέ ἴο λφ}}) Ἐμοῦ: δηὰ ἤδῦθ ὍΘΘΩ ἴο ὕπθσι ΖῸΣ 8, 
ΒΑΒΟΙΌΔΙΎ Ὀπὺὺ 10016 1π (ῃ6 σουηίγε5 ΘΓ (ΠΟῪ ἃ’α σορηθ. ΤῊΣ ὄχρύθβ- 
βίοῃ “"ΤῸΥ ἃ βαποίυδσυ Ὀαϊ Π{π|16" τείθγ ἴο (π6 ἰδυηΐ οἵ ἴῃς ἀννε]]εῖς ἴῃ 
7επιβαίοπι {πὶ (ἢ Ἔχ 65 νεσα (γ ἔτομι ἴῃ 6 βδποίθδτΥ δηὰ ἢδὰ Ὧο ρατῖ ἰπ 
Τεϊοναῃ. [Ιἰ 5 ἴπι|ὸ ἰδ πε μδὰ ποῖ θεθὴ ἴο ἴΠε Ὄχὶΐθβ ἰὴ σγεϑδῖ τηϑαβιισα 
παι νη ἢ 8 “ βδῃοίιδγΥ ᾽ ἰ5, ν]Ζ. ἃ Ῥγόβεηοε οὗ [Ἔῃονδῇ, ἃ Ξξαπο[ἱβοδιίοῃ, 
δηᾷ ἃ τγεϊϊρίουβ Ίογ. [{ 15 ἀου δια] 1 ““ βΒαποίιιαγγ ᾿" ἢδ5 δηγινμεγα (ενεη 
15. νἱῖϊ. 14) ἴῃς πιεαπίηρ οὗ δβϑυίασα, ῥσοϊθοϊίοη ; [Π6 βαποίυδυυ 15 [ῃ6 
δροάς οἵ Τ᾿ ἐμοναῖ, δηὰ ἢἷ5 ργεβεῆςα ἴβοσα βδηςίῇεβ ἴῃοβε ἰπ ἴῃ τηϊάβί οὗ 
ΜὨοΩ Π6 ἀννε}]5. ΤὨα 6Χῖ]εβ ἰοηρεᾶ ἴο Ὀ6 ἢεξδὺ ἴῃς ϑβαποίυδιυ δηά 
τοουγποὰ {πεῖν ἀϊκξίδηςς ίσομῃ ἰϊ (Ῥ5. ἰχχχῖν., οχχχνυὶϊ.}» ννἢ:]Ὲ ἴἢοξα Ἰοΐς 
ἴῃ [ἴῃς Ἰαηὰ ὈοαΞιοά οἵ [6 Ροββεϑϑίοῃ οὗ ἱὶ δπὰ Ἰοοϊκεὰ οῃ (ἢ6 δχὶϊεβ ἃ8 
οὔϊολϑίϑβ. : 

11--40. Βαϊ [5 πη6 οὗ ῥτγίναϊϊοη ἴοσ ἴῃς 6χὶ 65 5881} σοπὶα ἴο δὴ 
ἐπα. ΤὙΠΕΥ 5}|81}} ὈῈ σαι ῃεγθὰ ουὖἱἷ οὗ ἴπε Ἵουῃηίτίε5, δηὰ [6 ἰαπά οὗ 
15τδε] σίνεη ἴο ἴῃδῖι ; ίτοτῃ ψ ῃ οἢ [ΠΥ 58.4}} τεῆλονα 41] 115 ἀθοπχί δι! Ομ. 
ΤΠΘΥ 514}} τεσοῖνα ἃ δ ἤδατῖ ἴο ννα]]κ ἰῃ ἰἢς6 1 Ογα 5 σοτηπιδηατηθηΐβ ; 

ΤῊΝ δηὰ ἢε 5Π4}1} θὲ (μεῖς (οά ἀπά {πε ᾿ἰ5 ρεβορὶε, 



νν. 18---21.} ΕΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙ. 78 

ἢανα Ὀδδη βοδίζοσγεα, δηά 1 ν}}} σῖνα γοῖι ([ἢ6 ἰαπά οἵ ἴϑτγαοὶ. 
Απά {Π6Ὺ 58.411] σοπλα {1 6τ, δηὰ ΠΟΥ 5041} ἴα ὐγᾶὺ 4} 
[η6 ἀφιοδίδ]α {[πηρ5 [Ποτοοῦ δηά 411} [ῆ6 δοιηϊηδίίοηβ ἴἤθγο- 
οἵ ἔτοσῃ [θῆσθ. Απάᾶ 1 ψ}]}} ρῖνα ἴθ οἠθ ἤρασῖ, δηὰ 1 ψ}}} 
ρυϊ ἃ Πανν βρί τς ΜΙ γοι ; δηά 1 ψ}}} ἕακα [Π6 βίου ἢδατγί 
ουξ οἵ 1Π6ἷγ ἤθϑῃ, δηὰ τν}}} ρῖνε [Π6πὶ ἃ ῃἤϑατὶ οὗ ἢΠδθϑῇ : [Παΐ 9:0 
[ΠΟΥ ΤΔΥ ΑΚ ἴῃ ΤῺΥ 5ἰδίιϊεβ, ἀπά ΚΕΘΡ τοϊηδ οταϊηδηςθϑ, 
8Δη6 ἀο [Ποῖ : δηκ {ΠἸῸῪ 504}} Ὀ6 ΠΥ Ῥρβορῖθ, δηὰ 1 ψ1}} Ὀ6 
(εἰς σοά. Βαϊ ας ,»»κ ἔλονι ψὮοβθα ἤθασὶ ψαϊκοίῃ δου {6 ᾽ἱ 
ἢοαῖῖ οὗ {πεῖς ἀδίοιδῦ!]α (Ὠϊηρ5 δηα {παῖ δοομηδιοηβ, 1 
νν1}}} γχεσοιρθηβα {Πεῖγ ΑΥ̓͂ ὑροη {ΠΕ οὐγῃ ἢ6δά5, βδϊτἢ ἢ 6 
Ι,οτὰ ὅου. 

φίσε γοῖς (δε ἰαμα οὗ 75 γαε1}] ὙὍὮορε [εἴτ ἰη τς σου ΠΥ 581 ς ΤῊ Ἰαηὰ 
ἷβ σίνθῃ υπηἴο 5. ΤὮΘΥ 5Π1]}} θ6 οδϑί ουἵ δῃὰ {πὰ ἰαπα δραΐῃ ρίνθη ἴο 
ἴΠοβ6 Ὧονν ἴῃ αχῖϊθβ.0 Τῆς ἤονετσ οἵ ἴπε παϊΐοη δά Ὀδθη σαγγίεὰ αὐΑῪ ἴῃ. 
(ῃ6 ΤσἀρονΥ οὗ ΠΘΠοϊδοῆη. ΒοΙἢ [εγοπιίδῃ δηὰ ΕΖακὶθὶ στοραγὰ (ἢ 6 
6ΧΙ]65 45 ἴῃς ἢορε οὗ [π6 Ὠδίΐοῃ δηὰ βρεαὶς Ὀἰ ΟΓΥ αραϊηϑὶ ἴη6 ροραΐα- 
τἴοπ γαπιδϊ ηἰηρ' ἂἱ ἤοῖηδ ; σοιρ. ἴΠ6 ἰοτγιμοσ᾿β ραγδῦ]ε οὗ ἴῃ νετγ δι 
ἤρϑ (οἷ. χχῖν.), δῃὰ τῆς Ἰαϊ(οτ᾽ 5 βοοσῃῇ} αυσϑίίοηβ, οἢ. χχχὶϊ. 24--26. 
ΓΡ. οἷ. ΧΧΥΣΙΪ. 25, χχχὶν. 13, ΧΧΧΥΪ. 24. 

18. «λαῤὲ ἑαΐζέ ατυα}} 1.6. τειηονα. (ι΄. οἢ. χχχνῖϊ. 22, 22. ΤῊΘ “ ἀε- 
[εβία]α τὨϊηρϑ ἢ ἀτε τῇς ίαϊξε ροάϑβ (ι Κ. χὶ. 5, 7; 2 Κ. χχῖϊ 13), δῃά 
411 [ῃ6 δοσοιηρδηϊτηθηΐβ οὗ [ῃς ἀοραβθα νγογβῃ!ρ (οἴ, οἢ. ΧΧΧΊΙΪ. 25. 26). 

19. γίνε “λέγε ογς ἀτα7.1)] ΟΕ. [ετ. χχχὶϊ. 38, "" Απὰ [ἢδγῪ 5}4}} 6 ΤΥ 
ῬΘορὶα δῃὰ 1 ν}}] θὲ τεσ ἀοα, δῇά «1 ν}}}}] σῖνε [πεῖ ομα ἢδασζί δῃηὰ οῃβ 
ΨΑΥ͂, Πα [ΠΘΥ ΠΊΔΥ δῦ τὴ ίογ δνεῖ." ,ΧΧ. ““δηοίμεγ᾽" μϑατί (γ ἔοσ αἾ. 
σόα Μ595., Ταῖρ. δῃὰ ὅγυ. γτεδᾶ ρέῦ, ὙΠ Ισἢ 5 (ἢ 6 ῥσορῃεῖβ ον ἢ 
ἴογ, οἢ. χχχνὶ. ζό. Βοιῇ “"δηοίῃογ᾽᾽ δῃὰ “"Ὡδνν ᾽ ἔογτῃῃ ἃ Ὀείίοσ δηςὶ- 
{ῃ65}5 ἴο ““βίουυ ἢδθατί ᾽ 18δὴ “ οἠε᾽" ἀοεβ. Τδε οἱὰ βἰοηῦ ποϑτγῖ, υπίπὶ- 
ῬΓΘΘΒΙΌΪ6 δηα οὈβιϊπαῖο, 5.|4}} Ὅ6 ἱακθὴ ἄνγᾶύ, δῃὰ ἃ δοαγῖ οὗ “"ἤδϑῃ,᾽" 
56 ῃϑιενε δηἀ τεβροηϑβῖνε ἴο {πε τουςἢ οὗ [επονδῇ, 584}} Ὀ6 ρίνεη {Πεπηὶ. 

20. »ἀαϊὶ ἐὲ πὶ» 2εορ᾽Ἶ ὙΤΠδη 5}4}} [ἢ6 σονεηδηὶ Ὀεοίνεεη ἴῃς [οτὰ 
δηὰ ἰϑγδοὶ Ὀ6 ζ]γ τρα ζοά, ἔου (ἢ]5 ἰ5 τ[Π6 ἰάδθα οὗ ἴῃς οονοηδηῖ, ἰῃαϊ ἢδ 
5ῃοι ἃ Ὀ6 {μεῖς (ἀοά Δηὰ Π6Υ̓ Πὶ5 Ρβορῖβ, οἷ. χχχνὶ, 28, χιχνὶϊ, 27; 
76Γ. χχχὶ. 33. 

21. Βυῖ ἴποβξε ψῆο οἴεανε ἴο {Πεὶγ δοοπιὶμδιϊοηβ 5841} τεοεῖνα (ἢ 6 
τεοοιίρεηβ6 οὗ {πεῖγ γγαγβ---ἴπεγα 15 ΠῸ ρεᾶσα βδδϊίῃ (ἢ 1 οτὰ τὸ [86 
σοκεα (15. χΙνὶ!}. 22). 
Τα ἰαησταρα “Ὠοβε Ὠεασὶ ναὶ κεῖ α7247 1λε ἀεαγέ οὕ τ εἷτ ἀδἰακαἘ]ς 

(Ὠΐπρϑ᾽ 15 νι ῃουΐϊ ράᾶγα}] 6] οὐ πηδδηΐηρ ; εἰϑανῆογα ᾿ξ ἰδ: ψ ἤοβθα Πεατγί 
να ΚΘ δἴτοσ {Πεὶγ ἰ4ο]5 (εἢ. χχ. τό, χχχὶϊὶ. 31, δἴτεσ {ποὶσ σονεοιουβη 655). 
Α αἰβδτεηῖ ο]455 οὗ ροίβοηβ ἰ5 γεΐετγεα ἴο ἔγοϊῃ ἴἢοβα βροόίκδη οὗ ἴῃ ὅν. 
τἡ---2ο, οἰ Ποῦ [ἢ6 ροριυ]αίίοη ἴῃ [6πιβα]θ πὶ ΟΥ τῆογα παίυγα! ἢ ἴποϑ6 ἴῃ 
σοπογαῖ ἢ [0]]ον ἰάο]5. Τῆς ἰεχὶ γεαυῖγεβ βοπὶα δηιθηαπιθηΐ : Ὀὰϊ 88 
ἴον. ἴῇοβα σβοβε μεατὶ φοεῖῃ αἴϊεσ {πεῖν ἀεἰεβία]ε τὨΐηρβ... ἐβεῖγ ΤΑΥ͂ 
ὙΠ 1 σοσοιηρ 56. 

φῦ 

9 



γό ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙ. [νν. 22---25. 

2: ὭΤΏΠρη ἀἸὰ [ῃ6 σΠοΓ Ὁ] 5 ἢ ἊΡ [ΠΕΣ τψὶηρβ, δηὰ [ἢ6 ψΠ66]5 
Ὀ651465 [ἤει ; δηά τῆς ρίοτγ οὗ τῆς ἀοά οὗἁ [586] τας ονϑὺ 

“3 [6 πὰ ἀῦονθ. Αμηά [Π6 ρου οὗ ἴῃ 6 ΓΟΒΡ ψεϑηΐῖ υρ οι (ἢς 
τηϊάϑβι οὗ [6 οἰἴγ, δῃᾷ βἰοοὰ ὕροη (Π6 πηιουηῃίδϊη ν]οἢ ἐς οἡ 

24 ἴῃς εαϑί 5146 οὗ ἴῃ6 εἰἴγ. Αἤεγναγαάβ [ἢ 6 5ριγ ἴοοῖὶκ της ἀρ, 
δΔηα Ὀτουρῆϊ πη6 ἴῃ ν᾽ϑίοη Ὀγ ἴῃς ϑρῖπι οὗ Οοά Ιηἴο (Βα] 68, 
ἴο [Ποῖ οὗ ἴῃς οδρίϊνιγ. 980 16 νἱβδίοη ταὶ 1 ἢδά βθεη 

45 ΘΩΐ ὉὕΡ ΠΌΤ 6. ΤΏΘη [1 5ρᾶῖα ὑπο {Ποῖ οὗ [Π6 σαρνιγ 
8}1 τὴ6 τπϊηρ5 [δἰ [Π6 ΓΟΒΡ Παά 5ῃενεα τη6. 

τυ. 32---26. ΤὨδ πηδηϊεκίδιίοη οὗ ᾿ρϑονα τἶβα5 ἔγοῃη ονὲσ (Πα Οἱ 
δηἀ τηονος εαϑινψατά ἴο ἴες Μουηΐ οἵ ΟἸῖνεβ. Ἴδα ΟἰΥ 15 δραηάδοηθά 
ὉΥ ]εμόονδῃ (Ηοϑβ. ν. 15).. Τῇῆαε ρῥτορῆδεί ἀοθ5 ποῖ ρυγβυθ ἴῃς τηονεϊηδηῖ 
᾿υγῆοτ. Τῆς ΡΟΙΟΣΥΥ Ρᾶ556ε5 ουΐδ ὈΥ ἴΠς δαβίθσῃ σαΐθβ, Ὁ Ψϊοἢ αἷϑο ἱΐ 
τοϊατηβ ἰηΐο [6 ΠΟ τετρ]ς (οἢ. ΧΙ. 1---.4)}. ΤῈ6 ῥγόρῇῃεὶ 5 οδιτίοὰ 
Ὀδοῖκ ὈΥ ἴῃ 5ρ᾽1Πἰξ ἴο [6 σαρ( ιν ; ἴο Ισἢ 6 Ὠδγγαῖεβ 4}} ἢ πδά βθεῃ. 

ΕΟΒΤΗ ΘΕΟΤΙΟΝ, ΓΗ. ΧΙ].-ΧΊΧ. ΤῊΞ ΝΕΟΘΕΚΒΘΙΤῪ ΟΕ ΙΞΒΑΕῚΙ, 8 
ΘΕΒΤΕΆΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊ ρῥγεσεάϊηρ συ οἶδ, ϑυσ ἢ ἃ5 ἴἤοβα ἰῃ οἢ. ἷν.---ΧΊ!. δηὰ οὗ. ν]}}.---- 
χὶ., Πδλὰ ἰογθϑῆθπτη [86 Τοογίλιπίγ οἵ ἰπ6 παίιϊομ᾽β [4]}, ἃ πὸνν βϑῦΐθβ οὗ 
ἀϊδοουζδεθ ἀειλοηβίγαιθ {Π6 ΠΘΟΘΘΘΥ οὗ 1. Μδην (δουρῃβ δπὰ σοη- 
βἰἀογδιίίοηβ οσουγγεα ἴο τηθπ᾿5 τηϊμάβ ΨΏ]Οἢ ᾿ηνα]άδίοα [Π6 οτος οὗ [8 
Ῥτορ πεῖ (ἢγεαϊβ δηὰ Ἂἰβ: πο θα ἴμθηὴ ἴο τεοεῖνα τ[Πδη, οἵ αἵ ἰβαβὶ Ἰεῖϊ 
[δῖ ἴῃ δεϑιϊαϊίοη. ὙΏΘΥ δὰ θδθῃ ἴῸσ Ἰοὴρ δηλ} αγ ἢ [Ὠγοαίβ οὗ 
Ἰυάσπιοηῖ, Ὀαϊ (6 [Ὠτοαϊθηθα βίοσῃχ δὰ ραββθὰ ονθσ.0 Ὑμοσα ΜΈΓ 
αἶδο ἸΏ6η 0 5407 ἰηΐο [86 ἰιΐυγα 45 νοὶ} δ5 ΕΖα]ς6], το, ἤοννανοσ, 
ἀἰδοεγηθα Ὧο 5ῖρῃβ οἵ δρριοδοξίηρ σδ]δηῖγ, Ὀιῖ ἰοσείο]ὰ ρεᾶοα δπὰ 
ΒΕΟΌΓΙΥ. Απάὰ [τ ποσ, νγὰθ ποῖ [ϑγδαϑὶ [6 Ῥεορὶς οὗ Τ᾿ εβονδῃ, ψἤοση 
Βα οουἹὰ ποῖ οαϑδὶ ἀνναγῥ Ι͂ἢ ἃ πεν 56γῖ65 οὗ αἀἰβοουσϑαβ (ἢ 6 Ῥσορδεῖ 
ἀΐβροβεβ οὗ διιοδ σοῃειἀεγαίίοηβ, δα ΐηρ 4150 ροβιτῖνα σεᾶϑοῦβ ὑν οι 
ἀειηοηβίταϊς [ἢ6 ἸΟΓᾺ] ΠΘΟΘΒΘΙΥ οἱ [Π6 ἡδιϊοη 5 γεηοναὶ. 7Τδα βϑοϊίοῃ 
.)25 ἴπεβα ἀν᾽ οῃϑ --- 

(1) οἰ. χὶϊ. 1---Ξ2ο. Θυπῦο] οὔ (ἢ ΚΕἸ ηρ᾽5 5εοτεί ΗἸσὮϊ δηᾶ σαρίυτα. 
(2) οἰ. ΧΙΣ. 21--28. ΤῊΘ ρΡορυΪὰσ ἀοἰ]υβίοη [Παἰ Ῥτορἤθοῖεβ οὗ εν]] 

[(αἰϊοὰ ἴο σοπια ἴσο, ΟΥ τοίεσγοα ἴο [86 ἀϊξίδης ιΐυγα, 58.4}} τϑοοῖνα ἃ 
Βρεεαγ δηὰ τουγ Ὁ] 6 τε[ιϊδίϊοη. 

(3) εἰν. ΧΙ ., χίν. ὙὯὰ ῥτορμεῖθ 0 ἰοβίεσ βυοἢ ἀσ] βίος. δῃὰ 
Ῥτεδο ἢ ρεᾶςθ, ΡσΌρΒΈΞΥῪ ουαἱ οὗ [εἰσ οση μεαγί δῃᾶ 11Ϊ86.ἁ. ΤὨβ ἀδοείνοιβ 
δηὰ (ἢο56 ἀδοεῖνθα ὈΥ ἴἢεπὶ 584}} ρϑυ 5ἢ ἰορείῃοῦ. 

(4) «ἢ. χν. ΜΜῚ] ἴῃς Ι,ογὰ ἀεβίσου [ἢ6 ἡδίοῃ οὗ ἴϑγδεῖ, μἰ5 οὐ 
Ῥδορ]ε ῥ-Ισγαθὶ δπποηρ τὲ ἡδίϊοηβ ἰ5 κα [6 νἱπθῦσδησῃ διποηρ ἴμ6 
ἴγεθβ: Ψψῆηδί ννὰβ Στ ὄνεῦ σοοὰ ἔογὺ Ῥατγι συ ]ασῖγ, γῆδὶ ἰ5 ἰἴ ροοα ἔογ 
ΟΝ ἤδη ΒΑ] Ὀυγηξ ἴῃ ἴη6 το ὃ ΟἿ]γν ἴο Ὀ6 ἄὐηὲ ἀσαΐη ἰηἴο ἴῃ6 ἢχα 
αηἃ Ψ ΠΟΙΙΥ σοηῃϑυτησά. 

-- (5) οἰ. χτὶ. [κι [86 ὨἰδίοΥΥ οὗ [ἐγυβαϊθη Ὀς ᾿ἀρεά δηὰ οβεἰπιαϊοά 1 



νν. 1---3.} ΕΖΕΚΙΕΙ͂, ΧΙ]. 77 
βΑκ ΘΙ ΕΞ ΒΘΕΒΕΦΕΣΕΕΝ. ΞΡ ΠΟΘΕΝ ν 

ΤὮδ νοχγὰ οὔ ἴΠ6 ΟΕ αἶδο σδπθ τηἴο τΩ6, βδαγίηρ, ὅοη οἵ 12 
τδῃ, ἴμου ἄν δῖ 1 Π6 τηϊάσι οὗ ἃ γῦθ] οι ἤουβο, ψῃοἢ 3 
Ὦανα Εγ65 ἴο 566, Δηἀ 566 ηοῖ ; ἴΠΘΥ ἤᾶνα ΘαΥ5 ἴο ἤθδσ, δῃὰ 
ΘΓ Ὠοῖ : ἴοΥ ἴπαῪ “γέ ἃ τϑῦδ]]ου5 ἤοι56. Τδοτζγαίοσε ποὺ 3 

Ηδς ἰΐ ποῖ Ὀδδθὴ ἃ ρεχϑοϊβίδοηϊς οουγβα οὗ ἱηρταιυἀδ δηὰ αη(αὶ Βι] η 6595 ὃ 
Οδὴ ἴδε ἰδθαθ οὗ ἴἴ θ6 δηγίῃϊὴρ Ὀκῖ ἀδοίγιοίίοη ὃ 

(6) εἢ. χνὶϊ. Απὰ ἴῃ6 ρμετπὰγ οἵ Ζεάεκίδῃ:. δραΐηβδὲ (86 Κίηρ οὗ 
Βαῦγ]ου, τλιϑὶ 1 ἢοΐ Ὀ6 οΠδϑιϊβεα 

(7) «οἃ. χνὶϊ. ΤΠ ρηπηοίρ]65 οὗ (ἢς ἀϊνίπὸ ρονεγημπθηῖ. 
(8) «ἢ. χῖίχ. Ὀίγρε ονὲῦ [δῇ δηᾶ Ποὺ τογαὶ] Ὠοιιβ6. 

ΓΗ. ΧΙ]. ΘΥΜΒΟΙ, ΟΕ ΤΗΒ ΕΠΙΘῊΤ ΑΝῸ ΟΑΡΤΌΚΕ ΟΕ ΤῊΒ ΚΙΝΟ. 

ὙἼΠῈ ράᾶϑθαρο 15 ψιμουΐ ἀαῖο, Ὀιῖ [6 5'ρῃϑ ψεσα συ βεαυδηῖ ἴο [Πο56 
Αἰγεδαγ ἀδοοροά. Τῆς ἢῖβὶ ρασί, σῷ. 1---20, 15 γαῖ Βοσ οὗ (ἢ6 παίαγα οὗ 
ἃ Ῥτείαςα, ταρϑδίηρ [ἢ6 σογίδιηυ οὗ ἴῃς ἀοννγῃῖ8}} οὗ (Πα οἰ δπα πδίΐοῃ, 
ὙῈ116 4}} [δὶ (Ο]] ον ἀΡ ἴο οἢ. χῖχ. βιιρρογίς [15 σδυίδι τ ὈΥ 5ῃον δ 
[Π6 πιοῦϑὶ ΠΘσΘβϑΥ οὗ 15τ86]᾽5 ἀδϑί σις οη. 

(1) νυν. τ-.ς ΑΔ ᾿πἰτχοάἀποίίοη ομαγδοίοσζίησ ἴῃς Βουδα οὗ [5:86] ἂ5 
ὈΠΙΠὰ δηά ὑπά0]6 ἴο ἀϊδοοση (ἢ6 5'ρῃβ οὗ (86 ἴἰτὴθ5, δῃὰ (πογείοσε ἴῃ 
ποοά οἵ μὲν ρτοοίβ ἴο σοῃηνίπος {ἢ εη]. 

(2) συν. 3--7. ΑΔ 5γιηροϊοαὶ δοϊίοη, ρσγεβσυπηρ [πε ἔαϊς οὗ [6 Κίηρσ 
Δη4 Ρδορὶς οἡ ἴδε σαρίαγα οὗ ἴῃ ΟἿ. 

(3) υν. 8--ιό. Ἐχροπίξίοῃ οὗ [Π6 5γτηῦο] : ([Π6 αι αγα οὗ Ζεαε κα β 
αἰϊδρί δἱ σεϑἰβίδηςςθ, 15 βρης δηά σαρίυγεα, 6Χ1]6 δὰ ἀθαί ἴῃ Βαῦγίοῃ, 
νὰ τῆς ἀἰσρογβίοῃ οἵ (π6 ρεορὶβ ἰηΐο 81] ἰδηάϑ. 

(4) νυν. 17-2ο. Α πὲνν 5υῃροῖὶ οὗ ἴδε 11Π|{6 οὗ δηριϑῃ δηά (ΕΥΤΟΥ 
ὙὨΙοἢ ([Π6 ΡΘΟρ]α 584}} ἰδδὰ υηάδθγ (μ6 ἔογείριη ᾿ἰηνδάοῖβ. 

(5) νυ. 21---λ85.. δναγηϊηρ ἀραϊηβί ἃ ργονϑῦρ οὐτταηΐ ἴῃ ἴ5γ86] ἴο [Π6 
εἤδεςιϊ (πδἰ ““ νἱβ: οἢ5,᾽ [Πδἱ 15, ργορῇδοῖθβ οἵ Ἔν], ἀϊὰ ποῖ σομηα {Γυς. 

(6) νυν. 5,6---:λδ. ΜΝ αγηϊηρ ἀραϊηβί ἃ 1655 ὨΪδιη Ὁ ]6 ἔοστῃ οὗ πη 6]16ξ, 
[ὃς Ιάεα [παῖ Ῥσορῃεοῖθβ, 5 ἢ ἂἃ5 ἴῃοβα ποὺν ρίνεη, τεξεσγεά ἴο ἃ ἀϊβίδης 
ἴῃς, δηὰ (δαΐ 1ἴ ννου]ὰ ΡῈ Ἰοηρ᾽ αγε ἴδε σεῖς []6]]6ά. 

2. Τα ρθορὶε οὗ Ιβύδθὶ] διωοῃρ Ψῇῃομι (Π6 ῥιόρῃεῖ ἀνγὲ}}5 ἷἰ ἃ 
τε θα! ]ΠἸουβ ουδα (οἰ. ἰϊ. 3, 6, 7, 8, 11. 26, 27). Ηἰ5 οΥΩΕΥ 5ρη5 πηεοῖ 
ψὮ πο Ὀεϊϊεξ ἔγτγοτη με. ὙΠΘΥ ἢᾶνα ογεθ Ὀυΐ 566 ἠοῖ : ἴμεν ὈεΠο]ὰ 
ἐνθηῖβ δῃὰ Ὠἰδίουυ ὑ ἢ ὑμεῖς ῬΟΟΙΥ αγεβ, θαΐ (41} ἴο ἀΐβοοσῃ [6 πχοταὶ 
τηοδηΐϊηρσ ἴῃ με. Ενεηῖβ δῖα 51 Ἔνθηΐβ ἴο ἴμοτα, 86 παίαγε οὗ [86 
Οοὰ νδο δηϊπιαίθβ (ῃ6 δνθηΐβ σϑιωδίηβ ππάἀϊσδοονεγεά ὈΥ̓͂ ἴμθτὰ ([5, νἱ. 9, 
ΧΙ, 20; [6Γο ν. 21; Μαῖξκ νυἱῖϊ. 18). Απά [ἢ6 εἰρη δῃά νγοσάβ οὗ ἴδε 
ῬΙΌΡΒοῖ τ8Κ6 ὯΟῸ ἱτωρσθβϑ ἢ ΟἹ ἴδιο ; [ΠΥ 540, “οίῃ Ὠ6 ποῖ βρϑᾶδῖς 
ῬΑΓΔΌ 65} (οἢ. χχ. 490). ὙΒεοζείοσα Ὡ6Ὴ 5ίρηϑ τασδὶ θῈ ρίνϑῃ ἴπϑτὰ (᾿. 4). 

8--Ἴ. ΘΥΜΒΟΙΙΟΘΑΙ, ΑΟΤΙΟΝ, ΡΕΒΕΊΟΒΙΝΟ ΤῊΗΒ ΕΒΟΑΡΒ ΑΝῸ ΟΑΡΥΌΚΕ 
ΟΕ ΤῊΝ ΕὔΟΙΤΙΝΕΘ. 

Το ἀεία 5 οὗ ἴῃς σγιῦο] βεθλ ἴο Ὀς 85 ἔο!ονν5 : ΕἸἾγοῖ, 6 ῥσορῃεῖ 
ῬΓΕΡΑΓα5 "ὁ βἰυΗ ἴοσ τειιουΐϊηρ ᾿᾿---ϑυο ἢ ΔΙ ῖς 165 85 ὁΠ6 τηθδηΐηρ' ἰ0 Ἔβοᾶρα 
νοι ἃ ΟΔΙΣῪ τὶ πη. Τάδε τπΐηρε Ὀοΐηρ Ῥγεραγεᾶ, 86 Ὀσγίηρβ [Π6ηὶ 



2: ΕΖΕΚΙΕῚ,, ΧΙ. νν. 4---6. 

50 Οὗ ΤἸη8ΔΏ, ργθράᾶγα ἴπεεα 5[0Π᾿ ἔῸσ σεπγονίηρ, δπά στολονα ὮΥ͂ 
ἄδΥ ἴῃ {Πεῖγ βρῆς ; δηά ἴοι 584]: τείηονε ἴτοῃι [ΠΥ ρἴδοθ ἴο 
ΔηοΙδοΓ ρΐἷδος ἴῃ (Πεὶγ βἰρῃϊ: 1 ΤΥ Ὀ6 [ΏΔΥ Μ01}} σοηϑίάθγ, 

4 [ῃουρῇ [6 Υ δὲ ἃ ταῦθ] ]ου 5 βουθε. ΤὭδη ἢ! το Ὀτηρ 
ἔοτίἢ τ᾿γ δι ΌῪ ἄδγ 1η [ΠΟΙ ϑρῃϊ, 85 βίυβ οὺγ στεπηονίηρ: 
δΔηᾷ ἴδου 504] ροὸ ἔογἢ δ Ἔνθ 1ἢ {Πεὶσγ βῖρῃΐῖ, ἃ5. ΤΠῸΥ [δῖ 

5 Ρὸ ἔοσίῃ ἰηΐο σδρίνιγ. 1ρ ἴποὰ τὨγουσῇ τμ6 νν4}} ἴῃ {ΠΕῚΓ 
6 βιρῃϊ, δῃηἋ σϑΙΤῪ ουξ {Πογοῦγ. [Ι͂ἢ {ΠΕῚγ ϑιρῆϊ 584] ἴοι ὈΘΑΓ 

οὔϊ. [Ιὶ ἰ5 ποῖ βαἱϊά ψἤθγε 6 ἀερορὶῖα ἴδ; ἴ νου] 6 ἴῃ βοηξ ὑἷδοα 
σοηνοδηΐϊεπί ἴο παῖ ἢἰβ Ἔβοδρα ἴγοιω, ἰῃ [86 νοι ΠΥ οὗ [6 νν]} οὗ ἴπ6 
εἶἰϊγ. ὙἼμεβα (Ὠίηρθ 6 ἄοες Ὀείοτε [86 ἐγεβ οὗ ἴπῃ6 ρεορὶε ἀυτγίηρ 
ἀαυ ρῆϊ. Ηἰ5 δοῦοῃ γχεργεβεηῖβ ἴῃ σοπάποϊ οὗ ρΡούβοηβ ἰῃ ἃ Ὀεϑίεσοα 
οἶἴγ, ψποϑε πηονοτηεηῖβ ἅγα ἔγεα νἱΠἰπ [Πε ΟΥ̓ ; Βεηοα [Πϊ5 ρατὶ οἵ [ἢ 6 
δοϊίοηῃ 15 ἀσῇβ ὀρϑηὶγ (υν. 3. 4). Θεσοομάϊγυ, (ἢ686 ργεραζγαίίοης μανίησ 
ῬδΘὴ τηδάς ὈΥῪ ἀδγ, ἴῃ6 Ῥγορῇμδί Ὠἰμλβο] σοθβ ουὔΐ ἴῃ ἴπ6 ἐνθη, ἴῃ ἴῃ 6 
ἀαυΐκηθββ, δηὰ αἷρβ [Πγουρῇ τἢς νγ8}}, πιαϊκίηρ Ὦ15 ἐβοᾶρε δ ἴῃε ορβηΐησ, 
δΔηἃ σδυγυΐηρ Οἡ 135 5ῃου ἀογ ἴΠ6 ἀγίςἰος ΏΟἢ μ6 δα ῥτεραγθά ἴο 
ἴακ νὰ Βιτα ἴῃ Ὠἷ5 ἤϊσῃῖ. Βεϑίἀδθβ ἀοίηρ [ἢ]5 ἴῃ [86 ἀαγίκηθθς ἢ6 
σΟΥ̓ΘΙΒ ἢἰς ίδοθ. [π ἀοίϊπρ 411 [ῃϊ5 ἢς 15 ἃ ““ Ξ'ρτῃι." ἴο {πε Ὠοιι56 οὗ 
1586] : ἴῃ τη ἷ8 ΨΔΥ 5841} [η6 Κίπρ δηὰ ἴἢοβα ψἱἢ Εἷπὶ 5θαῖκ ἴο Θβοδρα 
ἰηῖο δχ]]Ὲ [ΤΌΣΩ ἐδε ΘΠΏΘΙΩΥ θεη (δῈ ΟΥ̓ ἰ5 δρουΐ ἴο [4]1] ἱηῖο {μεῖγσ 
παπάς (συ. 4----). 

8. εἰ)» γεπιουῖ»ρ Τ ϊ, ατίῖο]ε5 οὗὨ Ἔχῖ]θ, 1.6. ΒΌΟΝ ἀγίϊο ες ἃ5. ΟἿ 6 
σαΥγγῖαβ ἢ ἶσα ἤδη ροϊηρ ἃ5 ἃ Πιρτιἶνε ἰηίο 6Χ]]6. 
απ γέρους ν ἀα)}] [.1ϊ. τεῦγονα ἃ5 ἰηῖο εχ ]ϊθ. Ὅῆδ ψοτὰ 15 νψαπιίησ 

ἰῃ ΓΧΧ,., τπίοἢ τεδὰβ : ργερασα ἔογ {Πγ961 δυί!ς δα οὗ ἜἼχίϊα ΟΥ̓ ἀδυ ἴῃ 
{πεὶγ βίσῃῖ, ΤῊΪϊβ ἰβ τόσα παίιγαὶ. 

γέρους γονε 11) δίας] Τῆς νογὰβ βθθπὶ ἴο ἀεβοσῖθα σΈΠεγΆ ΠΥ [ἢ 6 
γν 8016 5Υ12}001108] δοίΐοῃ το ἢ [Π6 Ῥτοροί ἰ5 ἴο ρογίοστω. 

ἐλομρὰ “ἦξν Ὅε α γεῤείἑοιε5}] ΙῸΣ ὉΏΘΥ͂ 8ΧΘ. 
4. 7242»: τλαΐξ ἑάοιε ὀγήμρ) Απᾶ ἴμποι 5810. ὙΒῈ ῥτορῆοὶ 15 ἴο 

Ὀγΐηρ ἴοσι ἢ ἴμ6 αὐτί 165 ψ πο 6 μδά ρῥσχγεραζεά, ἀδροβιηρ ἴδ ἴῃ σοπγα 
σοηνεηϊεηΐ ρῥἷδοα ἴῃ γοϑαϊηθϑ5 ἴο ΟΔΥΓΥῪ ἢ Εἰπὶ ΏΘη Ὧδ Θ5Οᾶρ65. 
απ ἐλοιε σλαΐξ ρὸ ,ογ8] ῬΟοββίθ!υ : δπὰ ἔδοιῖϊ βδὶῖ ρὸ ἔοσι {γϑβοϊ, 

ἃ5 ΕΝ. Τα βεοοπὰ 8] οἵ ψ. 4 ἰ5 ἴο Ὀς σοῃηροϊοα Ἡἱ Φ. 5, 46- 
βου θίηρσ [ἢ Ῥγορμοιἷβ δοίΐοῃ 50 (ασ 85 ἰΐ βυτο}1Ζ65 αὶ τείειϑ ἰοὸ τῆς 
2εγ5ὁο»5 οἵ ἴῃς διρτενθοϑ. 

δ. δ ὲρ ἐλγομρὰ 4λε τὐυαῇ Ναίαγα! γ ἴῃς “’νν 411 15 ἠοῖ [86 νν4]} οἵ 
ἢϊς Βοῦβα, Ὀυΐ [ἢ6 οἰΥ νν4}}1. Ηδς Ῥτγουρδὶ ουὖἷ ἢ᾽5 ατίϊοϊε5 οὗ βίρῃιϊ ὉΥ 
ἄδγ, τιακίηρ ἴπεηὶ ΤοΔαῪ ἴογ ἴπ6 ηἰρμι πὸ ἤθη ἢς νγὰ5 ἴο τὴν ᾧ 
(πτουρἢ (Π6 νν4}}. 1ἰ 15 ἀρβυζὰ ἴο ΞΡ Ρροϑβε, ἃ5 β ϑ08}}} ἄοπο, παι ἢς 
οαττί θα ἢἷκ [ΠρΒ Ὀδοὶς πο ἴΠ6 Βουδ6, δπὰ αἱσρεὰ (Ὠγουρῃ [6 νν4]}} οὗ 
ἢΐ5 ῃουδα ἴῃ ἴῃ6 δνυθηΐηρ. Τὶ που] τδῦ [ἢ 6. δοϊίοη δῃά Ὀδ τ ἀϊου]ου. 
Τῆς ““νν4}1᾽ ἰ5 ἴῃς οἷ νγα}}. Τῆς αυδδιίίοη ψμείμοσ Τὸ ΑὈΪΌ νγὰβ ἃ 
ψγ Δ] α ῥἷδος ἰ5. οὗ ἢο ἱτπηρογίδηοθ, Ὀδοδυβα [86 δοίζοπβ γα Ῥεοῦδο Υ ἠοῖ 
ΔοίΌΔ ΠΥ ροτίοσηιοά. 

6. ΠΕ νϑῖϑββ σϑίευβ ἰο ἴῃς ργορμεῖ᾽β σοΐπρ ουὖἱ [Ὠγουρὰ ἴῃς οἰΥ νν4]}, 
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ἐξ Ὅροη ὦν 5ῃουϊάσδγβ, λα δι 12} ἰοσί ἢ 1 ἴῃς τ] Πρ: 
ἴοι 5Π4]1 οονεσ [ΠΥ ίδςθ, ἴμαΐὶ που 566 ηοΐ ἴΠ6 στοιηά: (οΓ 
1 Ὠᾶνα 5εῖ ἴῃεε 2,07 ἃ δῖ'ρῃ υηΐο ἴῃ6 πουβ6 οἱ ἴϑγσδεὶ. Απηά 17 
ἀιᾶ 580 85 1 νδθ σοιητηδηαδα: 1 Ὀσγουρῆϊς ἔοτιἢ τὴγ 5ιυβ Ὀγ 
ἀΔΥ, 85 κυ ἔογ οδρινιγ, δηα 1η τ[ἢ6 ἀνθ 1 αἱρρεά τἢτουρῃ 
[Ὡς νὰ}} ψ ἢ της μαηά ; 1 Ὀτουρῆς “27 ἰοσίῃ ἴῃ [86 Πρ Ὴϊ, 
απ 1 ὈδΓΘ 2} ΡΟ γ1}) 5Βῃου 6γ ἰῇ [ΠΕΣ βρῃῖ. 

Απηά ἴῃ [πὰ πιοσηϊηρ οϑς ἴἢ6 νοζὰ οὗ ἴῃ6 ΓΟΚΡ ὑηΐἴο [Ὠ6, 8 
ΒΔυηρ, ϑοὴ οὗ τδη, διῇ ηοί ἴῃ 6 πουβα οὗ [5Γ86], [Π6 σα- ο 
Ὀ6Ι]ΠΙου5 ἤου56, 5414 πηΐο ἴπ66, ΝΥΠαι ἀοεβῖ μου ἢ ὅ4γΥ ἴδπου το 
αηΐο (Ποῖ, Τῆι5 σαι τ[ἢὴ6 Τιοτὰ σονΡ; Τῆϊ5 Ὀυγάξη ορπ- 
ἐγποέά ἴῃ6 ῥυίηςα ἴῃ [6 βα] θη, δηα 411 ἴΠ6 ἤοι56 οὗ 5γδ6] 

αὔρας οἱ ἢιἷβ 5Βῃου]άον [6 Ὀυηάϊα οὗ ασγίϊοϊεβ 6 σαγγιεὰ ἢ Βΐπὶ ἴῃ 
ὶς Πρ. 
ἐπ ἐΔ6 ἐπυλέσλτ] ἴῃ ἰἴἢ6 ἀδυῖζθθβ. 90 συ. 7. ὙΠὲ ψογὰ δραΐϊῃ ΟὨΪγ 

Οξεη. χν. 17. 
εοῦ εν 1Δ») με] ΤῊΪΒ πιϊρὰς Ὀς ἴο ἀϊδριυ! 5ε Ὠιτ56], θαϊ ἴῃς πεχὶ ννοσάβ 

“(Ποὺ 5}4}0 ποῖ 566 ἴῃς 1δπα᾽ (ρτοιπα) βεεῖῃ ἴο γεαυῖγα ἃ ἀἰεγεηί βεηβα. 
(ΐ. νυν. 12, 13. 

ὦ τῆργε τεγ0...75.γαεῇ ΑΑ ἰγρῖςδὶ 5ίρτι, ἃ5 Ἔεχρ  αἰπθά ζ. σ1, "΄Α5.1 δδνε 
ἄοῃδ 50 51|8]}] 1 θῈ ἄοῃηβ ὑπο {μ6πλ.ἢ (ΟΡ. οἷ. χχῖν. 24, 27; 15. υἱῖ!. 
18; χχ. 3; ΖΕΟΠ. 1. 8. 

Ἴ. εὐἱὰ »εἧμε λαηα) 11ἰ. εὐ λαρά, ἰ.6. ὌΥ ἴοτοα, 15. ΧΧν". 2. ΓΧΧ, 
οἸἑ (5. 

ἐπ 144 ἐυΐρλ 1) ἴῃς ἀΑΙΈΚΘΕΒ, 45 Ὁ. 6, 50 Ψ. 12. 
νυν. 8---16. Ἐχροκίοῃ οὗ [6 Ξ5γτηθοὶ. 
ΤὨα δοίίοῃ οὗ [πε ρσορβεῖ 15 ἃ σερτεβεηίδίίοῃ οὗ γῃδῖ 5881} ἢάρρεη ἴῃ 

[Π6 ᾿αϑί ἀδγς οὗ (ἢ βίερε. ΤΒα Κίηρ δηὰ ἰἴοβε δρουΐ Ὠΐμὶ 5..4}} ργεραγα 
ἴον θιρῃῖ; ΓΠΟΥ 584}} σὸ οιξ 5θογεῖ]Υ τὨγουρ [6 νν 4115, Ὀαϊ 5}.4}} θὲ 
σλρίυτοα δηά ὑὈσχοιρηῖ ἴο Βαγοι. 

8, 9. ἐπ 1λε »ιο»γη17,9] ΤὨΪ5 οἰγουτηβίδηοσα τηὶρἢϊ βθασλ ἴο ἐπ ΡΥ (μαὲ 
[86 Ριόορμαῖ σϑϑ!ν Ῥογοιτηθαὰ (6 δοίϊίοῃς ἀεβογι θά. Βυῖ (δουρὶ ἴῃ 
[815 οα56 Ῥεσίοστηδῃσε οἱ ἴῃ δοίϊΐοῃ ννὰβ ποῖ Δῃ ἱπῃροβϑὶ ὈΣ ΠΥ 11 τννὰβ ὑτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ΟὨΪΥ Ὡδτγαίθα (5εε οἡ οἢ. ἰν.). Τἢδ ἠδίαγαὶ σθαι οὶ οὗ [ἢ6 δοίϊοῃ 
(Ξυρροπίηρ ἰξ ἄοπαδ), ἴῃ 6 ουσίοσβιν οὗ [Π6 Ρθορ]θ, 15 ἀεβοῦρεά, 51 45 [Π6 
δοίίοη [561 νγγᾶβ5, ἂς 1{1ἰ δα 1116 γα] Ὀδεδη 5ῃθννῃ. 

10, 11. ΤὮε σεηοίαὶ πηεδηΐϊηρ οὗ (ἢ656 νϑύβεϑ 15 οἷἴδασ δπουρὶ--ἰῆα 
Ῥτορμει᾿β δοίίοῃ 15 ἃ τεργεβεηίδίοη οἵ ναί 5}4}1} βαρρεῃ ἴῃ [επιβα]επὶ 
ἴῃ ἴῃς ολϑε οὗ ῥγΐησα δηὰ ρβορῖς, Ὀαϊ Ὁ. τὸ 15 νεῖυ οὔβουσα, δη ΡΥΟΡΔΟΙΪΥ 
Ὠοΐ 1ῃ ἰἴ5 ΟΥΡΊΠΔΙ ἔογμη. 

7ΖἈϊς ὀμγάφε σομοοσηοίῃ ἠῴ6 2γ193.4] 11ϊ. 2Δ6 φγίρισδ (15) λὲς διεγαΐδνε Ἰὴ 
Τογυβαίθη. ΤὨς ἴογαι ““Ὀυγάθη᾽" ἢδ5 αἷϑο [ἢ βθῆβε οἵ “Ὃογδοὶβ," δυΐῖ 
Ε2. ἀοεϑβ ποῖ 56 ἰΐ ἴῃ [815 5656 δηὰ (ἢδγα 15 ΠῸ στϑᾶβοῃ ἴο ἤπα ΔὴΥ ὑΪΑΥ͂ 
ὍΡΟη ἴΠπ6 ψοσζὰ δ5 76γ. χχὶϊἹ. 32. ὙΤης Δ]]υβίοη οἂῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἴο [Π6 ἰδϑβί 
Ὑοτάβ οἵ ν. 7---1ἰ δαγδ ἐξ ἈΡΟῺ ΤΩΥ 5μου άογ ; δηᾶ ἴῃς πχεδηΐϊπρ νου] ὕ6: 
115 ὑεαιηρ οΥὗ Ἰοδάϊηρ μδ5 τείεγθεησε ἴο [Π6 ρῥγίηος (Ψ. 12). ἍΜΙῈ (ἢ 5 
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τὶ [δἰ 476 Δηοηρ ἴθ. αν, 1 ὧϑὲ γΟῈΓ δἱρὴ : {ΚΘ 85 1 ἤδνθ 
ἄοῃηξ, 50 5}|4}} 1 Ὀ6 ἀοης ιτπηΐο [Πδ6πὶ : [ΏΘΥ 5}4}} τεπιονε σμά 

12 50 ἰηἴο σαρενιιγ. Απά [Π6 ῥρῇπος {Παΐ Ζς διηοηρ {Π᾿6Πὶ 5}}4}} 
Ὀδδγ θροῇ ἀξ 5Βῃου οσ ἴῃ τπ6 τ ]Πρῃϊ, δηα 5}.4}1 ρὸ ἔοσγιῃ : 
ἴΠΕῪ 514}} αἀἷρ [ἤγουρ [Π6 νγ8}} ἰὼ σΔΥΤῪ οὐ [ΠΘΓΘΟΥ : Π6 
504}} σονϑῖ ἢΪ5 ἔδοθ, [δὲ ἢ6 566 ποῖ [Ὠ6 στουηὰ ψι ἢ ἀξ Ἔγ65. 

13 Μγ ηξῖ 450 ΨΜ1] 1 Ξργεδαᾶ Ἰροη τα, δῃηα ἢς 5}4}} θ6Ὲ ἴδκθη 
ΪΏ ΤΥ 5ΏΔΙΘ: Δη6 1 Μ}}} Ὀσιὴρ ϊηλ το Βαῦγίοη 29 [ῃ6 ἰαηά οὗ 
[Πῃ6 ΟΠαϊάδαηβ ; γεῖ 5}4}} ἢ6 ῃοΐ 566 1{, [ῃμουρῇ ἢδ6 54}} αἱ6 

56 ῃ56 ἴΠε [0] ονίηρ νοτάς τηιβῖ τυ : δηα 411 [Ὠ6 Ποιιβα οἵ 1[5γδ6] ψνὩ] ἢ ἀγα 
ἴῃ [86 τηϊάςι οἵ τ (] ἐγυιβα δι ---νὶ ἢ ἃ σἤδηρα οἵ οπε ἰεἰ[6). ΤῊΘ οὔ ]εο- 
τίοη ἴο (δϊς (μαϊ 1ξ [6 τεϊαίΐνα ψγεγα σι )]εοῖ [6 ργοθουῃ ψοιά ποῖ Ὀ6 
Ἔχργαββα δίϊεσ ἰὶ (11112., Κι 611} 5 ψοσίῃ 658. Βαϊ (μεγε γα οἴμασ οὐ͵βθο- 
ἄοῃϑβ τηοσα νδ᾽ϊὰ : ““ 4}} [ἢς Ὠουβε οὗ [5γαθ]᾽ σου]Ἱὰ Βασάϊγ θῈ υβοὰ οὔ ἴῃς 
Ἰπηδοϊδη(5 οἱ [Θγυβα θα, [Π6 ΡὮγαϑα υϑ08}}Υ τείειβ ἴο [ῃ6 ἰδυροσ [5γδοὶ, 
Θχίβιϊηρ ἴῃ 411 ρίασεβ. ἘῸΝ. “1815 θυγάδῃ εομεέγγισίά ἴμῈ ρῆποα.. δηά 
8411 [86 Ὠοιυα οὗ ἰ5γτδεὶ διμοηρ "νοι {ΠΕΥ δζα ;᾽᾽ Ὀυὶ εσὐμεόγγισίλ ἰ5 βα]ὰ οὗ 
[ς “Ῥηπος᾽ δηὰ οἵ “.4}1} (ῃ6 Βουβε οὗ 15τ86]᾽᾽ ἱπ ἀϊβεγεηῖ β5θῆβ6β. 
Νοιν  διδηάίηρ ἴῃς Οὐ]δοιϊίοη5 ἴο 1 ἴῃς εαϑιθϑὶ σουσβα 5 ἴο τοδά: 292 
“λέ νεἷάεέ οὗ {1 ([ ἀγαβαίειη) ἃ5 αῦονβ.0 (ογη. οπηῖῖβ [ῃ8 νεῖβα ἃ95 ἃ ρίοβϑ. 

11. 7 δἵῃ 7024 5102] 1.6. ἃ 5'ρ ἴο γου---[ἢς 6ΧῚ]65, ἴο ψβοπὶ ἢ6 ἰ5 
βρεακίησ; ΨἘΠ6 ἄοῃα ““ἴο {ποι τείειβ ἴο ἴῃ6 ἱπῃδὈϊδηῖβ5 οἵ [6γυβα- 
ἰεπι. (. νυ. 6. 

12. «ἀονίαεγ ἐπὶ ἐλε πουΐϊδρλέ, απαᾶ σλαϊ Τῆς Ὀαΐϊαῃοςα οὗ οἶδιιβοβ 
τοαιίγαβ: 584}} Ὀδασ ὕροη 815 βμοι]άογ; ἴῃ ἴπῸ6 ἀλγκῆεβθθ 584}} ἢθ ρῸ 
ἰουί ἢ (οσ, σαυτ ἰοσι---ἃ 5] 1|ρσῃϊ ομδηρσα οὗ τεδάϊηρ, ψὩῖοΒ οὐνίαϊοβ [6 
πηηδίαγα! σμω). 

ἐλαΐ ἦε :ε6 ποΐ “ἦς ρρομρῃα) Ἐδῖμοσ 45 Ἀ1Ψ., Ὀθοδῦβθ Ὧθ 881] ποῦ 
800 [89 ΙΔπά. 

“στὰ Ἦϊ5 4)ὲ5] Ι[Δἰ. ὁγ σγεσῖράξ ἀξριοε, ὍὌὨὰ ἰδησυάρα ἰ5 ἀπηδίαγαὶ. 
ΧΧ. “ταὶ Βα ΔΥ ποῖ Ὀ6 5θεῇ Ὁγ δυβ, αῃά δ Ὠἰπηβε]  5Π4]] ηοΐ 566 (86 
Ἰαπὰ." ὙΥΠΕΙ ΟῚ οτρὶπαὶ οσ ποὶ [15 σοπάθυϊηρ' σου ὈΪη65 (Π6 ἵννο 4685 
ἜΧργεββοα ὈΥ ““σονεοχηρ ἴῃς ίασςε,᾽᾽ νἱΖ. ἰῃαϊ οὗ ἀΐδρυΐδα 4 οὗ χχὶν. 15), 
δηαᾶ [Παὶ οὗἨ ἱῃδὈ}γ ἰο 566 (Τ]οὐ ἰχ. 24). Τα ρτορμδεῖ οἰξαυὶ)ν ἔοτεβανν 
ἴῃς (411 οὗ ἴδε εἰν δηὰ (ῃ6 σαρῦνν οὗ ἴΠ6 Κιησ, δηὰ Β6 ΔΎ ἢδανε 
[Ὠσγεδίθηδα (Πς6 Κίηρ ψ ἃ σΒαϑιβειχθηῖ ίοσ ἢϊ5 γε θ! ]οη ὨΙΟἢ, ᾿πουρὮ 
Ῥασραγουβ, νγὰ5 Ὠοΐ υηυδυ4] ἰῃ ἰμαἴ ἀσε. [{πἢε αἰὰ 50 ἰΐ 15 511}} ργοῦδῦῖς 
[Παἱ αἴογν αγὰς θη σοτηροβίηρ ἢ]5 Βοοὶς ἢ6 τηδᾶς [6 τείδγεηοθβ ἴο 
(ἢς ρυϊπρ ουἵ οὔ [Π6 Κίηρ᾽5 ἐγξθβ πογε ἀϊβιϊησῖ (Φ. 1.3). 

18, ΤΒδ Κιηρβ Πϊρηϊ 58.411} θῈ ὑπανδι]ηρ ; ἢ 5841} Ὀ6 οσαρίπτοὰ δηὰ 
Ὀτουρῆϊ Ὁ] πἀοὰ ἴο Βανγίου, ψμοσα μ6 5}.4}} ἀϊ6. Α5 ἴῃς σὰ ἰουρᾷὶ 
ἀραϊηβί Γεγυβαίθια ἰῃ ἰδ 6 5ίερο, 50 1ξΐ 15 6 ἰῃδῖ δῆβυγεβ (86 οαρίυτε οὗ 
[λ6 Κίησ, Ιἔ 15 ἰπ ἷβ πεῖ [δαὶ Πα 18 εηβδπαῖθὰ δηά ἰδϊεη ; Ηοβ. νυἱὶ. 12, 
ΦΜΏΘΩ [ΠΕῪ ρο, 1 ν}}} Ξρτεδὰ τν πεῖ ὑροὴ πε; 1 ν}}} Ὀγηρ {ἘΠ Θτὰ 
ἄονπι 85 ἰῃε ον" 5 οὗ πεανεη.᾽ Οἱ, ΕΖ. χυϊἹ. 20; χχχίϊ. 3. 
)ε “λαδῥ ἀξ ποέ “.6 2] ΤὨδ εἐγεβ οἵ Ζεάεϊς δ γετα ρυὶ οὐδ ὈΥ Ναρυ- 

ομδάῃεζζαν αἱ ΕἸΡΙΔἢ. 2 Κίηρϑ χχν. 5 σέφ.; [61. 111. 8, 11. 
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(ἢεγ6. Απάᾶ 1 Μ11} βοδίζεσ ον ανοῖν ψ]ηα 411 ἴπαᾶΐ αγέ 
δΌοιυξζ Βίμλ ἴο Π6ῚΡ Ὠϊηπι, δῃηᾶ 411 ἢ15 θΡαῃάβ: δηά 1 ν}}} ἄταν 
ουὔϊ (ῃ6 ϑνοσζα δίϊεγ ποθ. Απα {ΠδῪ 5}}4}} Κηον [ῃδὶ 1 (γι 
[Π6 ΓΟΕΡ, ΨΏΘη 1 5}4}} βοδίϊευ [Π6 τ διηοηρ ἴΠ6 ἡδίοηδβ, δηά 
ἄϊξροσβα {θὰ ἴῃ [ἢ6 σουηίτ65. Βαϊ 1 1} Ιδᾶνα ἃ ἔδυν ἵὩθἢ 
οὗ [δὰ ἴτοιῃ ἴἢ6 βδνοσά, τοῦ [6 ἔδιηϊηθ, δηᾶ ἴσο ἴῃ 6 
ῬΕΞΌΪΘηςΘ ; [παῖ ΤΟΥ τᾶ ἀἄδοϊασα 8ἃ}1 [Π6]Γ δου, δι] Οἢ5 
Διηοὴρ ἴπΠ6 Πραῖθη ὨΣΠΘΙ [Π6Υ σομλα; δηα [ΠΟΥ 5}4}} Κπονν 
[Π411 σγε ἴῃ6 1.ΟΒΡ. 

Μοτγϑονοῦ ἴΠ6 ψοτὰ οὗ ἴῃ 6 Τ.ΟΒΡ οδπλ6 ἴο τη6, βϑαγίηρ, ϑοῃ α 
οὗ πηδῃ, δαί [γ Ὀγεδα ἢ αυακίηρ, δηὰ ἀπηκ (ΠΥ Μ δου 
ἢ ΓΘ Πρ δηὰ ψιτἢ σαγθι 655; δηὰ δᾶὰῪ υηΐο ἴῃς 
ῬΘΟΡΪΘ οἱ ἴπε ἰδηά, Τῆι5 σαι [6 Τ,οτὰ σον, οὔ τπ6 ᾿Ἰμῃ Δ ]Ὁ- 
δΔηῖβ οὗ [658] 6, σλμα οὗ [ῃ6 ἰδηά οὗὨ Ξγδεὶ; ὙΠΘΥ 5}4]] δδῖ 
[6 Ὀτοδὰ νι οαγοἤι] 655, ἀμ ἀσηῖς {ΠΟΓ ψαῖοσ ἢ 
ΔϑιοηἸϑῃτηδηῖ, [δαὶ ΠΕῖ ἰαηα τὺ Ὀ6 ἀεϑοϊδία ἔτοπὶ 411 [ἢδὶ 15 
[Ποτοῖη, Ὀδθοδυβο οὗ [ἢ6 νἱοΐθησα οὗ 4}} [ἤθτ (ῃδὶ ἀν6}} 
{πογεῖη. Απᾶ [ΠῸ οἰ[ε5 ἴ[ἢδξ ἃ Ἱῃῃδθιϊθα 5}4}} Ὀ6 ἰαϊὰ 
γγαϑῖθ, δηᾶ τῆς ἰδηὰ 514}1] θ6 ἀδϑβοϊαδῖβ ; δῃηὰ γε 5}4}} Κῆον 
[04{1 γε ἴῃ 6 Γ.ΟΒΌ. 

Απά τμ6 ψοσζὰ οὗ ἴῃ Τ,ΟᾺΡ σᾶπλα υπἴο τΏ6, βϑαυηρ, ὅοη οὗ 2: 

14-16. ΑἹ] [Π6 ΔΥγιηΐεβ δηὰ αἱάς οὗ ἴπὸ κίηρ' 514}1 Ὀ6 ἀϊβρετβθᾶ δηὰ 
Ῥυτβιεὰ ψ ἢ [ΒῈ βνοτά. ΤΏΘΥ 5841} ὈῈ βοαίίεγεα δηϊοηρ ἴῃ6 πδί!Οἢ 5, 
Δη4 {πεῖν ΒΙΒίΟΥΥ 5}4}} Ὀσγίηρ ἴο {μεῖς Κηονίθαρα νηὶ 76 μόνδῖ, {πεῖν 
Οοά, ὑτ}Ὺ 5. Α τουγηδηΐ οὗ [ἤθη 584}} 6 βραγεὰ διβοηρ ἴδῃ πδίϊοῃβ 
[πὶ [Π6Υ-. τηαῖζα Κποννῃ ἴο ἴποπὶ [ΠΕΣ Δροτηϊηδίίοηβ, δηὰ ἴπ6θε 50 
5841} Ἰεαγῃ ννῆαῖ ἴῃ6 Οοάᾶ οὗ ἴξϑτδε] 15. 7εγυξαὶ θα δηᾶὰ [ςγδοὶ ἰ5 βεῖ ἴῃ 
(δες πάϑι οἵ ἴῃς παίΐοῃβ σουπὰ δρουξ (οἢ. ν. 5), 115 ΒΙβίΟΥΥ 15. ἃ ἀγαπᾶ 
δηδοϊοά Ὀείοσε ἴῃς δγδβ οὗ τηδηκίὶπά, δπὰ ἰἢ6 ἀγαῖὴα ἤθη βηϊβηςα ν1]}]} 
τανϑδὶ, ποῖ οὐἷν ἰο ἴϑγδϑὶ "αΐ ἴ[ῃ6 πδίϊοηβ οὗ [86 νοτά, [ϑονδῇ ἴῃ Ὠ15 
ἴα]ηε655. (Οἵ. οἷ. χὶν. 22, 23, ΧΥΪΪ. 24, ΧΧ. 9, ΧΧΧΥΙΪ. 23, ΧΧΧΙΧ. 23; 
[5. ν. τό; 76ζτ. χχὶϊ. 8. 

11---20. Α πεν ϑυτηῦδοὶ οὗ ἴΠ6 ἰεἸΤῸΣ δηά νἱοΐδηοα δηὰ ἀδβοϊδίϊοῃ 
δὈουϊ ἴο σοτηα ὩΡοη ἴδε Ἰδηά. 

18. Ιὶ ἰ5 οὈνίοιι ἰμαὶ (μῖὶ9 συυαῦοϊ οοὐἹὰ ποῖ μανε Ὀδθῶ δοίμδ! νυ 
Ρετίογπιθα. Οἱ. οἰ. ἵν. 16. 
Ἐς ζω μία δηὰ οὗ ἐἀε αμα] Ἐδίδοσ: [οπιϑαίδ 18 (11ἴ. ὩΡοΠ) 

ε ἰαπα. 
ὀφεαμ5ε οΥΓ ἐλδ υἱοίρηο8)] ΤὮδ ρῥυηιϑῃσηθηΐς οὗ νἱοΐϊθησα 15 υἱ ]εηςα. 

ΤῊ ἱπίθγηδὶ σψτοὴρ δηᾶὰ Τὀρργεβϑίοῃ 584}} θὲ ἀνεηρθα ὈΥ ἃ οπιβϊηρ 
νἱοΐεηος δηὰ ἀεβιίπιοίίοη ἔγοσι ψιμοιΐ. Ασα. 1}. 9-τὶ1. Τῆα ρῬῇγαβθα 
“«ἀεβοϊΪβίε ἔσουχ 41} {πὶ 15 (πμογείη,᾽᾽ 1. 3,ὥἴογε ἐξς ,μεέρεσες, ταθδῃβ ἀθϑοὶαΐθ 
δηὰ οδιρϊδα οὗ 218 1] 655. 
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τηδη, Ψηδῖ ἐς [δὶ ῥτόνεγὺ ζαέ γε ἢανα ἴῃ (6 Ἰαηὰ οὗἉ [5Γ86], 
βαυηρ, ΤῊΘ ἀδγβ δῖὲ ὑζοϊοηρεαά, δῃηὰ δυϑσγ νἱϑίοῃ (οι ἢ ὃ 

53 ΤῈ]] [Π6τἢ τὨογείοσγο, Τὰ βαιῇ (ἢς Τοτὰ ΟΟΡ; 1 ν1}} τα Κα 
(815 ῬΓΟνΘΙΡ ἴο σθ6856, δΔηα [ΠΕΥ 58}4}} ΠῸ τῇοσα υ86 1 845 ἃ 
ῬΙΟνΘΓΌ 1 βγδαὶ; Ὀαϊ 58 αηίο [Πθπ, ΤῊΘ ἀδγϑ δῖα δὲ μδηά, 

- Δη [6 εἴεοῖϊ οὗ Ἔν σΎ νἱβϑίοῃ, ΕῸΣ ἴΠ6γα 5}4}1 Ὀ6 ὯΟ τόσα 

21-.-- 98, ἍΝΑΕΝΙΝΟ ΑΟΑΙΝΘΥ ὈΕΘΡΙΒΙΝΟ ΟΕ ΡΕΟΡΗΕΟΥ͂. 

ΤὨς Ῥιορβεῖ (εἰΐ (μαΐϊ δυο [Ὠγεαΐίβ 45 ἴποβα ͵υϑὶ αἰϊετεά (συν. 1---20) 
ψγεῖα Ὡερ]θοϊοα δπὰ 116 ἰπουρῆὶ οὗ. Ῥεορὶς ἀϊβροβεά οὗ ϑυς! ῥτο- 
ΡΒ δοῖαβ ΌΥ βαγίηρ [παΐ ἰδ ἀϊά ηοΐ οοτμς ἔπιε; οἵ, 1 {ΠῈγ ἀϊά ποῖ ρὸ 50 
ἴαγ, ὈΥ ϑαγίησ ἰῃδὶ ἴΠ6Ὺ τγεΐεγγθα ἴο ἴλ6 ἀϊδίδηϊ διῖαγο. ἘΖεκῖθὶ σγᾶτης 
{πεῖ ἴμαι [ἐμόν 5 ̓ πγεαϊεηϊηρθ ὈδΑγ ὉΡροὰ ἴπε ῥγεβθηΐ (πα, δῃὰ 
[δι [Π6Υ 5.|4}1} Ὀ6 {116]16α, 

22. 724 «(αγς αγέ 2γοίοηρεα) 1.6. ἔτηθ Ῥᾶβ55ε5 δηὰ Ὀδοοιηθβ ἰοηρ. 
ΤῊΣ ψογὰβ δῖα ἃ σεῃθγα ζαίο Ὡροη ἴδε ίδοϊ [δὶ Ργορἤεςοΐαβ οὗ ᾿πὰρ- 
τηθηϊ τὰ ποῖ δ] 6]]6α ; {της ρῸ65 ΟὨ δηῃὰ “'ενεσυ νίβίοῃ ἐδ: ] 6 1},᾽᾽ τετηδίηβ 
ἃ ἀεαὰ τἢτεαϊ. 1,Χ Χ. Ομ τ “ἀν εσγ,᾽" ρσίνίηρ Ἔνθ ἢ ἃ ΟΣ ΠΟΙ θθηβίνα 
56η56. ΤΠ τοίεγθηος 15 ΞρΘΟΔ ΠΥ ἴο ῬτορΒθοΐο5 οὗ ἡπάρτηρηΐ, ἀπά [ποτα 
85 ΤΟΟΠῚ ἴογ Παρ ρσε μβδηβίοῃ ἴῃ τεραγὰ ἴο ἴ.686, Ὀεοδυβα Ὀεΐησ ἀγάννῃ 
ἔουῖβ ὈΥ τηοσγαὶ εν}]β εχίβηρ νβεη ΠΟΥ ψεγε αἰζεγεᾶ, ἘΠΕΥ ψγεσγε οὗ 
ἴπ6 παίπτα οὗ (Ὠγεαῖβ, (6 οὐ]θοὶ οὗ ψῇῃϊοῆ ψὰ5 ἴο ὑσίηρ ἴῃ 6 Ῥδορὶα ἴο 
τερεπίδῃοα, δηὰ ἴδμυβ ὑγενθηΐ ἰπεῖγ οὐ ἰαἰ δ] θη. ΕῸΣ [ἢ6 54πὶ6 
ΤΕΔβΟῦ 1ΠΕΥ ψεῖα οἴξῃ οὗ ἃ ρεῆεγαὶ σμαγαςίοσ, δῃὰ ἴμι5 ἤθη {Πεὶγ 
ΔΒ] πθηῖ τγὰβ ροβίρομεα οὐ θα ἴμεν ψεγα ποῖ Ἰἰτ γα γ {ι16]16ά, 
τΏΘἢ Ἰυάρεά τπᾶὶ [ΠΟΥ να τηεγεὶν υἱΐεγεα ἴῃ (ἢς αἷτ.0 Τδα τηογαὶ 
Ρυζροβα δηᾶ σοῃβθαυθηι [6 σοῃίϊηροηΐς οσπαγδοίεσ οὗ Ῥιορἤεου ἰ5 
ἜΧΡΓΕΒΒΙΥ ἰΔυρσᾷῖ ἴῃ [εγ. χνἱ!., δηᾶ ννὰβ ψὲ}} υπάοιβίοοα ὮὉΥ ἰηιε  ]Πσεηῖ 
ῬΕΙΘΟῺ5 ἰῇ 5γΓ86], ἃ5 ἄρρθδῖβ ἔγοπὶ ἴῃς σγϑαβοηΐηρ οὗ ἴῃ ῥχίῃοεβ ἴῃ 
τερατὰ ἴο ἴδε ρυόρἤεου οὗ Μίςδῇ, [6γ. χχνὶ. 17-τιρ. 

28. Τυάρτηοηϊ Παὰ Ὀδθῃ 50 οἰΐδβη {ῃγεαϊθηθα δηᾶ 50 οἵϊδθη ἀείειτεά 
ἴμαὶ [ῃς ἰαιϊυτε οὗ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ἴο τϑα] χε 156] Ὀθεσατης ἃ ργονεσῦ. Τοο 
ΒΌΡοτἤοῖα] ἴο ΔΡρτεμβοηα (6 τηδδηΐϊπρ οὗ 15 ροξίροηεπεηῖ [Π656 βοοῖξεῖς 
τηδής ἸΙρῃὶ οἵ ἴπε (μγεαϊεηθα Ἰυάρηηεηὶ (2 Ῥεῖ. [1]. 3, οΉ.1, Νον {867 
58}4}} Ὀ6 υηάεοεῖινοά, ΕὟὉΣ δἰ γλ ϊδὺ ρορυΐᾶσ βοηςπηδηΐβ, οἰ. ἴεσ. ν. 13, 14» 
ΧΥΪΪ. 15. 

ἐλε οὔζοί οΥὙ ευθῦ») υἱδίο}] 111. λέ τυογά---ἰς σοηίεηϊδ, οὗὁ ΘνοΥῪ 
υἱβίοῃ. 

244. Αποῖμοῦ (πΐηρ ψῃϊοἢ τορρεὰ [6 ποζὰ οὗ [με ἔπιε ῥγορμείβ, 
ψ}0 (Ὠτεοαϊεποα Ἰυάρτηεηΐ, οὗ 115 ἴοσοβθ ψὰϑ ἴῃς ίδοϊ (παὶ {Ποῖα σγοτα 
οἴδαν ὑσορῇείβ ψῇο Ῥ: ἴῃ ἃ ΘΟὨΙΓΣΔΑΙΎ 56η56, ργοδοΒίηρ Ρεδοα δηὰ 
ΒΟΟΌΓΙΥ. Ρτχορμεῖβ, ἱπουρὶ αἰῖκα βροαϊκίηρ ἰῇ [Π6 παπὶα οὗ [ῃπονδῃ, 
οοπίγααϊοϊοα ομς δῃοίμεσ, δηα ἴμ 6 ρβορῖΐς, ὄνεὴ ἰξ δηχίοιϑβ ἴο κπονν [ἢ ς 
ἀα, μδὰ πὸ οὔϊοσίοη ἩΠΕΣΘΌΥ ἴἰο Ἰυάρα Ῥεΐψεθῃ πε. ΤῈ 5οθῃὴς 
θεῖο Τογουδ δηὰ Ἡδηδηϊδῃ (76... χχν .} 15 ΝΥ ἰηκίγαςίῖνε ἃ5 ἴο 
[86 σοηαπίοῃ ἴῃ ψΠοἢ ἴπ6 ρδορὶα ψετε Ἰεῖ. ΤὭΏοτε 5 ποϊδίηρ ἴῃ 
7ετγειι δ ἴο βσμανν Εἶπα ἴο Ὀς6 ἃ ἵἴτὰς ῥσορβδεῖ, δὰ ποίησ ἰη Ηδηδηΐδῃ 
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ΔΏΥ ναϊΐῃ νἱβίοῃ ποὺ Παδιίίετηρ ἀϊν δ οη ψ] ἢ] [6 Ὠου56 οὗ 
151261.. ΕὈΓῚ αρε [6 ΤΟΒΟῸ: 1 ν1}} 5σρεᾶκ, δηὰ τῆς σψοτγά 
[Π41 1 5}4}} Ξρθδὶς 541} σοΐηβ ἴο 4585; ἰΐ 51184}} Ὀ6 ὩῸ ΠΊΟΓΘ 
Ρτοϊοηρβά : ἔογ ἴῃ γοὺγ ἄδγϑ, Ο τϑῦε]]ου 5 ἤοι5ε, Ψ1]1 1 ἂν 
[Ὡ6 νοτά, δῃὰ ν}}} ρεγΐοσηῃ 1ἴ, 5! ἢ της Τοτὰ ΘΟ». 

Αραϊῃ ἴῆ6 νοτγά οἵ [ἢ [ΟΡ στη ἴο ἴΏ6, βδγιηρ, ϑοη οὗ 
τηδῃ, ὈΘΠοΙ]ὰ, ἐζεν 97 ἴῃς Βοιιδε οἵ [5τ86] βδαγ, ΤἼῊδ ν]βίοη [Πδὶ 
ἢδ 56ϑ[ἢ Ζς ἔὺσ ἸὭΔηΥ ἀδγϑβ 20 οοϑῖξ, πα Ὧδ Ργορ ἢ βιθῃ οὗ ἴΠ6 
τηθ5 ζλαί αγε ἴαν οἵ. ὙΤδμογείοσε 584Υ υπΐο πεῖ, ΤὭυβ 541 

ἴο Ῥγονε δΐτῃ ίαἰβα. Ὑτυ δηὰ (]ϑεῃοοά σοου]ὰ Ὀκ ἀϊπεϊηρσι 5 6ἃ ἴῃ τῆο56 
ἄκγε ἰῇ ἢο οἴϊιοαυ ΨΑΥ (ἢΔῃ πον: ἢ6 ΨΠὴΟ [45 ἴο αἰβι᾿ρτ]5}} τηπϑὲ ἤπα 
ἴΠ6 σε Π!οἢ ἴῃ Ὠΐπγ561{---ς ἴῃδὶ 15 οὗ [πΠ6 (γα Βοαγείἢ ΤΥ νοῖσθ. Τῆς 
ΡῬΘορΪς Ὀε]ϊονεά [δαὶ Τ ἐμονδῇ βροῖζα ΌΥ ὑσορῃεῖβ, θᾳΐ Ὀγ νν ϊ ἢ Ργορβῃεῖβ, 
ὙΠΕΙΠοΥ [ἐσγουῖδ οὐ πἰβ Ορροηεηΐβ, [ἤ6Υ ἢδά ἴο ἀδοίάε ουἱ οὗ (εἰς οννῃ 
Πααγίβ, δῃᾶ Ὡοΐ υππαίυγα! ] (Μία. 1. 11) ΤΠῈΥ ἀεθρίοεαὰ Τογειηΐδῃ 85 ἃ 
ἴαϊδε ργορβεῖ δηά μεϊὰ ἴο ἢϊ5 ορροποηΐβ (767. χνἹὶ. 18). 

μο »ιογέ... πα εγίηρ αἰνίκμα 0) ἸΏδθα [4156 ῥσόρἤδοϊθθ οὗ ρβεϑᾶοβ 
51|4}} σεᾶβθ, ἔοσ ἴῃ6 βδαὴς Ἰπάρτηεης ψὩ]σἢ σοηῆτπβ (86 ἴππ6 ὈΧΟΡΏΘΟΥ 
50.411 δηῃὶ μαῖα (ἢς 4156. ἼΠα ἴθ “αἰνϊπαιοη "ἢ γὰ5 εἰ ρὶ ογεὰ οὗ 
[86 τηϑίῃοάς οὗ τοδοῃίηρ (Π 6 τηϊηα οὗ (Π6 ἀεἰῖγ υϑεα ὈΥ ἴῃς6 πδᾶνε ρορυ- 
ἰαϊίοηβ οὗ Ὁδμδδῃὴ (Πθυϊ. χυἹ. ΤΟ; 1 ϑϑτι. νἱ. 2). ὙΤΏΘΥ ψεῖα βυοἢ 
ΔΡΡΙ]Ιδηςοβ 85 ἰοΐβ, ΔΙσΟΒ, δηα οἴβεῖ τοι μος οὗ δυριγυ (ΕΖεϊκ. χχὶ. 
21). ῬΟΒΒΙΌΙΥ [Π656 τρεϊμοάς μαὰ ἰπ βοπὶα ἄερίεθ ραϑβϑθα ἰηΐο ὑ56 ἴῃ 
ἴϑγδεὶ, δῃᾶ ψασα δ] ογθα ὈΥ̓͂ ἃ ἰο Ῥσόρῇεου. ἴῃ ἴχγιδ ΡυοΡ ἢ ΟΥ͂ ἴμε5ςὲ 
ἸὩΏΘΟΒΔΗΪΟΔ] ατία νεσα ἀϊβοατάοα : [δονδῃ βροόκε ἴο ἴῃς τηϊηά οὗ ἰῃς 
ῬΙΌΡἢοΣ ἴῃ δὶ5 τοϊηά. Ηδτο, Βοννόνοσ, ἴἰδ6 νογὰ “αἀἰν!παίιοπ᾽ 15 υϑεὰ 
οἔὗ ἴα ογδοὶθβ οὗ (6 ργορἤείβ ννῇο ψγεσε ἴ4]56, Ἔνεὴ [πουρἢ ποῖ επ- 
ΡΙογίηρ ΔΗΥ δχίεγῃδὶ ατίβ οὗ δυσιιγυγ. ΤὨδὶγ ΡσΟρἤΘΟΥ 15 σα θα “" Βαί(οΥ- 
ἱηρ,᾽᾽ 1π0| σγπηοοίά, Ὀεοαυβα 1 Ρτομγιβοαά ἱπηπηιπιν ἔσο ἰγοι Ὁ ]6 δηὰ 
ἀϊδαβίεσ. Οἱ. [6γ. χὶν. 14. 

256. ,90»7 7 ὅἵὰ 116 ΖΟΚῸ] Ἐδίδοῦ: Ζ05 1 [80 Τοτὰ ΜΨ1]1 Βρϑαῖς. [1ἰϊ. 
ἴου 1 (ῃς 1ιοσὰ Μ|}} σρεαῖκ ψβδὶ ψοσζὰά 1 514}} βρεαῖκ, δπὰ ἰΐ 58.411} σοτηβ 
ἴο Ρᾶ55.. Τὴ6 β86ῆ86 ἰ5 ρίνεῃ ΌὉΥ Αἰ. Τῆὰ ψοτὰ σοῦ ἴμ6 Τροτὰ 
ΒΡΘΑΚΚ5 ἴο [15 σεπογδίζη 541} θῈ 1 6116 Ὀείοσε ἰξ ρᾷ55 α΄νϑγ. 

26--28. Τῇ οἴδειβ ἀϊὰ ποῖ ρῸ 50 [8 85 ἴο ἀϊβγαραγὰ ῬΥΟρΡΉΘΟΥ 8]- 
ἰορείμοσ, ΤΠ6Υ σοποϊυάοά (δὶ ἴμ6 Ῥγορἤδβοϊθς Ὀογε σείεγεησα ἴο (86 
[αΐϊυτο, δηὰ (αὶ (πὰ Ἰυάρτηεηῖβ [πγοαϊθηθὰ σψουἹὰ ποῖ οοπιὶα ἴῃ {ΠΕ Ϊν 
ἄδγ (15. χχχίχὶ 8). Τὴϊβ αἷθϑὸ νγὰβ 8Δῃ ἰηίδγθεηος ποί ππηδίισγαὶ. ΤὨΘ 
ΡΙΟΡἢ ΘΟ 65 οὗ ἴμ6 ἴγυς ρσορῃεῖς ψεγα τόσα] δηὰ ἀδθίριθὰ ὄνθ θη 
{πγεδίθηϊηρ. ἴο [ὈΣΤΏ Ἰηξη ΔΥΑΥ ἔχοι (μδὶγ ϑἰηβ, δηῃὰ {Πι1ι5 ἴῃ ἃ ἸΏΔΏΠΟΥ 
ἴο {πιΞίγαϊα [Πεῖσ οὐσῃ {Ἰ]τθηΐ. ΤὭΏΘΥ ψγεσα ποῖ δΌβοϊαϊς ῥγεάϊοιοη5, 
Ὀπΐ σοπάϊοὴ8] [Βτεαῖβ, ν ῃο ταῖϊσῃϊ θὲ ἀνεγίεὰ οἡ τερθηίδποα δηά 
διδθηάμαθηϊ (]οηδἢ ; [6γ. χυὶὶ. ; 70εἰ 11. 14). Απά ἰῃ ροϊηϊ οὗ ἔδοϊ (Π8 
ταοβῖ (ουτ Ὁ 16 [πγεαϊοηϊηρθ οὗ ᾿υάρτηθης σγεσα σοππεοϊοα νι (ἢ6 “ἀΔΥ 
οἵ ἴῃς [οτὰ,᾽ νοῦ τρμς Ὀ6 δυρροβθᾶ ποῖ νῦν πραὰῦ (15. ν. 18, 19). 
Γῇ, οἡ Ὁ. 22; Ηδρ. ἰϊ. 3. 

6----2 
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[86 Τοτὰ ΟΡ; ΤΏοΓα 50.4]} ποης οὗ τῶν ψογάβ Ὀ6 ργοϊοηρϑὰ 
ΔῺΥ τήογο, Ὀυῖ ἴπΠ6 ψογὰ γῇ] ἢ 1 ἢανα βροΐκθη 5}4}} Ὀ6 ἄοῃβ, 
5811ἢ [ῃ6 1,ογτὰ (ΟΡ. 

138 Απά [δὲ νοτζά οὗ ἴῃ 6 ΓΟΚΡ σᾶῖδ υηἴο πη6, βαυγϊηρ, 900 οὗ 
ΓΔΏ, ῬΓΟΡΉΘΘΥ ἀραϊηβί ἴῃ6 Ρσορῃεῖβ οὗ βγα6] [ῃδΐ Ῥγορἢ65γ, 
Δηα 540Υὺ ἴποιι πηΐο ἴθ πὶ πὶ ῬΓΟΡΏΘΕΥ οὐἱ οὗ [Π6]Γ ΟὟ 

3 Ὠδαγίβ, Ηδθδὺ γα [ἢ6 ψνοτὰ οὗ ἴῃς. ΓΟΚΡ ; τλ15 54 (ῃς Ι,οτὰ 

.»- 

28. τυργα τυλίεὐ 7 λαῦὺε τροξε8} ΜὨΙΟΝ 1 8181] ΒρΡΘΔΚ,, 111. ναὶ ψογὰ 
Ι 58.811} βσρεακ. ΟΕ. ἔου σοῃϑίσιςσςοι, [6Γ. χὶν. 1, χὶνὶ. ε; Απ. ν- 1. 

ΓΗ. ΧΙ]. ΑΟΘΑΙΝΘΥ ΤῊΞ ΕΑΙ.5Ε ΡΕΟΡΗΕΤΘ ΑΝῸ ΡΕΟΡΗΕΤΕΘΞΞΕΞ. 

ΤὨδ Ρᾶϑβαρε 15 δὴ Ἔχρδῃβίοῃ οὗ οἢ. χὶϊ. 24, δηὰ δαβ ἴἤσγεθ τηδίῃ ρϑγίϑβ : 
ἢγϑῖ, σύ. 1--- Ο ἀδηπηοίαἰίοη οὗ [6 ῥτορἢεῖβ ἃ5 ρθύβοῃβ 80 Π6]ρ ἰοσυγαγὰ 
[Π6 ἀονηία!! οἵ ἴῃ 5ἰδίβ, 45 ίοχεβ διῃοηρ [86 τυ 5 ΟὨΪΥ υὑπαεγηγίης (Πα 
ὙΠΙΟἢ 15 5{1}} βίδηδίηρ. ϑεσοηα! γ, νυν. το--ιό ἀδηυπποϊαίίοη οὗ {πεῖ 
ὈΠΑΘΙ Δηοῖθου στάρηϊς ἤρυγε-- ΠΥ ἃγα Ῥείβοῦβ 0 ΨψΒϊϊεν θὰ [86 
ἰοϊζουῖηρ νν4}} νοῦ [ἢ6 βΡ- Ὀμ.14. ΤὨγαΪγ, νῦ-. 17---23 ἀδπυποῖδ- 
τἴοη οὗ ἴα ῥσορμδίθββοβ ννῇο δῆϑῃδγα 508]5. 

1--9. ΤῊ ΓΥΙΝΟ ΡΕΟΡΗΕῚΒ ΑΚΕ ΠΙΚΕῈ ΕΟΧΕῈΒ ΑΜΟΝΕΟ ΤΗΒ ΕὔΊΝΒ. 

(1) νυ. 1---ῶἜ. Τα ἰηβρίγαϊίςοῃ οἵ [ῃ656 ρσορῇῃείβ ἰβ ποῖ ἔγοπι [Π6 βρίτῖ 
οὗ (οὐ Ὀυϊ ίτομι ἐμεῖγ οὐγῃ Βεδζί. 

(2) συν. 4, 5. (ΟὈΟΠΒΘαΙΘΠΓΥ 80 αν 85 [86 βίδϊε. α5 σοησεγηδα (ΠΟῪ 
ψγΕΓῈ [πὸ ἰοχαβ διῃοηρ' ἰἢ6 τυ]η5 ; [ΠΟΥ Ὀυϊτονγοα διηοηρ ἴπΠ656 δῃά ΟἿΪΥ 
Ὠεϊρεά ἴο Ὀτγίηρ ἄονγῃ γἢαΐ τηῖρῃϊ 511}} Ὀς 5πἰαπάϊηρ. 

(3) νυ. 6, 7. ΤΕΥ ἀδοοϊνοά τἴμ6 ῥθορὶβθ, δῃὰ ψέγε κε [-ἀδοεϊνεά. 
ΤΟΥ ρυορμοβίθα 1165, ἀηά Ἰοοκβοά [πὶ αἀοα νοι] εβἰ4 0} 15} {Πεὶγ 1165. 

(4) υν. 8, 9ρ. Τμετεΐοσε ἀεϑβιίγαοίίοῃ 5841] ονεσίακε ἤει. Τῇ ρθορὶα 
οἴ πε [οτάὰ, ννῆθα ἴῃς ἀδΔΥ οὗ ομαβιϊβθιηθηΐ μ85 ραβϑθά, 5041} Ὀὲ ἀρϑὶῃ ἃ 
ῬΕΟρΡΪς ἰῃ {πεῖν ον ἰδπᾶ, Ὀαΐ [Π6 πδηιθβ οὗ ἴ8εϑε ὑσορῇῃδίβ 514}} ποῖ θῈ 
ἰουηὰ διροηρ ἴῃ 61. 

2. 2γοῤλείς οὗ 7 γαεί ἐὐυά  ἐθυῤίων . ἼΏΕΓΕ 566 15 ἃ Κιηά οὗὨ 58 γοδ5 1) 
οὨ “Ῥιορδοίβ οὗ 15γ8ε]," --ἰἤοβε βοΐ ἰβγδαὶ δοοερίβ δηὰ ἀεὶ ρῆβ ἴο 
τερατα 85 ἜΡ: (Μ!|ς. 13. 11); δῃᾶ ἃ 51 }}}} Ὁ βδισδβση ἴῃ “πὶ ῥτο- 
ΡΠ 65γ." ὙΠΕΟῪ ῥγορμαβιθ δηα [μαι του Π1πλϊ} : [ΠΟΙ Γ του ἢ 5 6 σα αἰ νγαγβ 
1} οὗ “ἴῃ 5αἰἢ τῆς 1,οτὰ" (νυ. 6. ΧΧ., Βονανεσ, τοδᾶς γαῖῃοσ αἱ- 
[Ἔγθ γ. [6γ. ΧΥ]. 18 5ηεννβ ον [ἢ 6 ΡΘΟρΪς σεραγάδα [86 Γ ρσορ μοί ; (Ὡς 
δά (Δ: ἴῃ [π6ῃ δηὰ "εἰ ονεὰ [Πδϊ ᾿ομβόονδὴ 5ροῖκο ΟΥ̓ ἴδω, ΨὮ1]6 5ι 
Ἰ6 85 Γ[ετοιίδῃ [ΠΥ Ἰυὰρεά ἴο Ὀ6 4156 ῥσορὶιοΐβ : (όσηδ, ἰεῖ υ5 ἄεν θα 
ἀονῖοοβ δραϊηβὶ [Ἐγουδῃ, ἴοσ [6 ἰανν 5}8]} ποὶ ρεγϑῇ ἔγοιῃ ἴῃ6 ῥγὶεβί, 
ΟΣ σουη56]1 ἔγοια (ἢ6 ψίϑβθ, "07 “ἦε τυογὰ ,γονε “ἦε ῥγοῤάεί. (ἴ, 7εΓ. 
ΧΙ]. 2. 

ἐλεῖ» οτυμ ἀεαγί5) Τα ἱπορίτγαίοῃ οὗ ἴἢ656 ἀδιτοθι σᾶ6 ἔτοτῃ {πο ὶσ 
ον Ποασίβ οὐ τη 95--- 6 ῖγ οὐχ ἱμουρἢῖ5 δηα ἤορεα5, δηὰ Ἰααάρτηδηΐ ὑροὶ 
[86 5ἰἰπδοῃ ἴθ ΜΒΪΟΒ ΠΕ ψεῖα ρἰαοσθὰ. ὙΏΕΥ δαὰ ποιβίησ Βίρθοῦ 
ἴδῃ πυπιδὴ Ὑδάοσα, ψὮ1]ε (ἢς ἰηϑρίγαίίοη οὗ ἴδ ἴσια ὑῬσορῃδὶ οᾶπὶθ 
ἔτοσὰ ἴδε βρὶσὶι οἵ σοά. 

Ἂ 



ν. 3] ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΗ]. ὃς 

σον; δ'᾽οε υπΐο τῆς [οὐ] ]5ἢ ρσγορῃεῖβ, [Πδι ἔΌ]]ον (ΘΓ ονῃ 

8. »,οίϊεα 2γοῤλε)] ὙὍΠα ψοτγά, ποῖ υϑοα ἀραΐῃ Ὀγ ΕΖεκίαὶ, 15 σαί ῃοσ 
ἃ τροχὰ] ἴεγπ, τηδδηΐηρ ἀεβίπἰς οὗ [Παἴ νυ βάοτῃ ἴ(Π6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ ψΈΟᾺ 
ἰς (ῃς ἔεαγ οὗ ἴῃς 1,οὐὰ (Ῥ5. χἱϑ!. 1). Πεγειδῃ σἤαγρεβ ἴΠ6 ῥὑγοόρμεῖβ οὗ 
[5 ἄδγ ἢ ΘΒαιηθῦι] νὶςοβ, “ΤΏΕΥ σοϊητηϊ δα υ]τεγΥ ἢ {πεῖν πεὶρἢ- 
Ῥουγβ᾽ νγῖνεβ᾽ (76. χχίχ 23, οἷ. χχὶϊ. 14, δῃηὰ 245..}; Ὀαΐ, ψιἱϊμουΐ 
βιυρροβίηρ (δαὶ 41} [6 “8156 ῥσοριεῖβ ννεῦα 50 Ὀδά, 1 ομαγδοίοσιζοα 
[Πδτὰ ἰῃ σέηεγαὶ ἰἢδϊ [ΠΕ σα σι ρογῆς δ] τὩΘ ἢ ἴῃ ἃ τηοτα] βδηβθ. ΤΠεὶγ 
ποϊοῃϑβ οἵ τε] ρίοῃ δπὰ [ἰ6 ψνεσα ποῖ ΒΙΡῊ οὐ βίγοῖ, δηὰ πδῆσα (ΠΕ 58 
ποίῃίησ ἴῃ ἴῃς σοηάϊτίοη οὗ [Π6 Ῥεορὶβα οὐ ἴε βξίαϊε οδ]]ηρ ἴον [Π6 )υάρ- 
πεπὶ οὗ ἀοά, δπᾶὰ ρῥγορῃεβίβα ““ρεδος." Τῆϊ5 νγὰβ ψῇμδὶ αἀἰβηριυ πῃ θα 
τΠ6πὶ ἔτοτὰ [Θγαπ Δῃ δηὰ οἴθου ργορἤοθίβ ἤθη ν6 64}} ““ἴτὰ6.} ΜιοΔἢ 
5ᾶγ5 ἴῃ Ορροϑβιξοῃ ἴο ἴθι : “1 δηλ {111} οὗ ρονγεσ ὈΥ ἴπε βριπῖ οἵ {Πὰ 
Ιιοτὰ ἴο ἀδοϊαγε υὑπΐο [ᾶοοῦ δὶς ἱγαπεργοββδίοη δηὰ ἴο ἴϑγβϑὶ 15 δ᾽ 
(οἢ. 111. 8); δῃὰ Τ7δγθι δὴ σοα5 50 (δ σ ἂἃ5 ἴο ἀξοΐαγα ἰἴἴ ἴο θῈ [ῃ6 τηδᾶτκ 
οἵ ἃ ἴτιε ργορπεῖ ἴπαὶ ἢθ τῃγεαΐθηβ Ἰυάρστηθηΐ ὑροὴ ἴθ πδίϊοῃ (7 60. 
ΧΧΥΠΙ. 8, 9). Α ἴπις ῥγορβδεῖ 15 οὔθ ὈΥ̓ ῃοπι ἴῃς Τ,οτὰ βρεακβ, δπά 
ἃ “(4156 ῥσορδαὶ (1ὴ6 δχργεββϑίοῃ 15 ποῖ υβεὰ ἰῇ ἴῃε ΟἹὰ Τεβίασηβηΐ, 
τπουρὴ [Π6 ΡῬγορῃείβ ἃγε ϑαϊὰ ἴο β5ρεᾶὶκ “{1156]γ᾽} 15 οὔθ. ὈΥ ΨΒοΙΩ 
ἢ ἄοοβ ποῖ βϑρθαϊ. Τῇ ἰα ἔπι: Ὀαΐ ἴῃς σοηνοῦῖθα [ἢᾶ5 δἷϑο 15 
{τὰ} ---ης Τιοτὰ αἰὰ ποὶ βρϑαὶς ΌὉΥ ἴε86 ρυόρῇῃείβ Ὀεσδιιβα {ΠΕΥ ψεΓα 
“(4156 (1 Κίηρϑ χχὶϊ. 6 .69.).. Τμοτα 5 ἃ βριτϊΐ οἵ α]5ε Ῥσορἤῆξου 
ἃ5 Ὑ611 δ5. ἃ βριγὶϊ οὗ ἰτ ριόρῆδθου. Τῃα βρίηϊ οὗ ἴπὶ6 Ῥσόορῇεου 
ἰ5α ἴῃς 5ριπὶ οἵ ἴῃς πεοοσᾶου δηὰ οὗ ἴῃς στεϊϊρίοη οὗ ]εονδῃ, τῇς 
βρίξ [πδί σοιῃρσεβεηαβ 115 ΡῬΓΏΟΙΡ]65, ϑυτρδίηϊδο ΜΙ [15 ΙΟΙΥ͂ 
ΤΟΥ  γ, υὑπαογβίδηαβ [15 δἰπιβ, δπα ἱπαγοίοσα οδῃ ρεῖςεῖνε [6 {τις 
Ιηδδη5 ἴο Ὀ6 υϑδεὰ ἔογ δι] Π]]Π[Πηρ [Πεη. ὍΤὴδ βρὶ πὶ οἱ ἴα]δε Ῥγορἤθου ἰ5 
ἴπε ἀπ ποοογαῖϊς βρὶσὶῖ, νῃϊοῃ, ἀνθ ἤδη ϑρεακίηρσ ἴῃ ἴῃ6 Ὡδῆλα οὗ 
7εῃονδ, 845 Ὡοῖ δηἴεσγεα Ψ ἢ ΔΠΥ ῥτοίουμάησθ5 ἱπῖο ἴπ6 Ὡδίαγε δά 
αἰπ8 οὗ δῖ5 Κίησάοιη, δηὰ σοῃβεαιθη]Υ ταβαρρυεμεμς [ἢ6 τηδδης 
περάξι] ἴο ἔσῖ μεσ ἰ. [Ιἢ Πἷβ ἐποουηίειβ νυ (6 ῥτορμεῖβ οὗ μῖ5 ἀδῪ 
7εγει ἢ ΟΡΡοβαβ [ἤθη ἴῃ [ὮγΘ6 Βρἤδσαβ: [(ῃαΐ οὗ ΡΟ]ΙΟΥ͂ ; [δῖ οὗ τλοτα]β ; 
δηα τῃαὶ οἱ ρΡεΐβομδὶ Ὄβχρεγίθησθ. [ῖῃ Ῥο του ἴμς ρεηυΐηα Ῥτόρῃείς δὰ 

. ΒΟΠ16 ἄχαοα ῥΥηο ρΡ]65, 4}} αγϑηρ ουἵ οὗ (ῃς ἰάδα {Παὶ [Π6 Κίησάοτῃ οὗ [ἢ 6 
Ι,οτὰ ννᾶβ ποῖ ἃ Κιηράοχι οὗ [ἢϊ5 νοῦ. Ηδηος (ΠΕΥ ορροββά τη] τ ΑΥΎ 
τερδγαϊίοῃ (5. χχ. 7), Παϊηρ οἡ ἤοῦϑεβ δπὰ Ὀυϊ]άϊηρ οἱ εποθά οἰς165 
Ηος. χίν. 3; Μίς. ν. το, 11; 15. χχχὶ. 1), δῃᾶ οουβε]]εὰ ἰτγυϑί ἴῃ [6- 
ονδὴ (15. νἱΐ. 9. Χ. 20, 21, ΧΥϊ!. 7, ΧΧΧ. 15). ΤΏΘΡΕ ΡΙΌΡἢΠοῖβ ΨΕΓΕ 
ταονίησ ἰογνναγαὰ (οἴδη πποοηβοϊουϑ)}γ) ἰονγαγὰβ {μα σοποοροη οὗ [6 
Κιησάοτῃ οἵ ἀοὰ ψΒΙοἢ 45 θεδη γε] ]Ζοα ἴῃ τς ““ΟΒυτχοῇ ;᾽ δηά εχίο- 
μδὶ ργονϊάθησε νν85 βῃδρίηρ με Βἰβίοσυ οἵ [με παίΐοῃ οἡ 11π65 ραγζβ}]6] ἴο 
τηϊ5 οοποερίίοῃ, νν ὨΙσἢ ονθηϊαδ!!ν τεσεϊνεα ἴοστῃ ὈΥ ἴῃς ἀεδίγαςτοη οὗ [Π6 
βίαϊε δηά ἴδ γεἀυοῦοῃι οὗ [ΠΕ ρεορ]ε ἴο ὈῈ ἃ ὕγεγὲ τγεϊ ρίουβ σοτησχηυῃηιῖγ. 
ΤὨΕ ίαἶδα Ῥυορδεῖβ, οὐ 86 οἴμον ἢδῃά, ἀδϑιγεὰ {ΠΟΣῚ σΟῸΠΙΓΥ ἴο ΡῈ ἃ 
ΤΩΙ ΠΠΑΤΥῪ ΡΟΥΘΥ Θηοὴρ ἴΠ6 ρον ο 5 διουηά, ἴον δαἀνοσδίοα Δ] 1Δησ65 ἢ 
τῆς Ἐαβίοσῃ δ ρῖσοβ δηὰ 1} Εργρί, δηά γεϊϊεαὰ ου {πεῖσ Ὠδ ]οηΔ] βίγεηρτῃ 
(Δι. νἱ. 13). Αραΐῃ, [πε ἴσια ργορμεῖς μδὰ ἃ οἰ πρεηΐ ροίβοηδὶ δπᾶ 
βίδίβ πιογα γ (Ξεε ἄρον). [πὸ {πεῖν νον [86 τις οαυι56 οὐ ἴῃς ἀεβίγαο- 
τίοη οὗ {Π| δίαϊα ννὰβ 115 ἱπηπηο γα }}165. Βαυΐ [86 [4156 ῥγορβεῖβ δὰ τὸ 



86 ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΗ. [νν. 4, 5. 

, ΒΡΙΠῖ, δῃὰ ἤδνε 56 Ὠοίιηρ  Ο 5186], [ΠΥ Ῥτορῃδῖβ ἃ’ 
5 {Κα (ἢ6 ἔοχβϑ ἴη1ὴς6 ἀδβεσίβ. Υα ἤἢδνθα ἢοΐ ρφοῆδ ὕρ Ιηἴΐο ἴῃδ 
6805, ὨΘΙΙΠΕΥ τηδάςθ τρ ἴῃ6 πεᾶρα ἕοσγ [ἢ6 ἢοιι56 οὗ [5γδϑ] ἴο 

5ΟὮ ἄδαρ τροσαὶ σοην)οϊοηβ, δη βθεαοῖηρ' ποίησ υμνοηϊεα οΟΥ δ]αστϊηρ 
ἰῃ τὴ6 σοπαϊίίοη οὗ [Βίηρβ, ὑγορμεβϑιθα οὗ ““ρεδος.᾽ ὙὍΤΠΕΥ σοῦ οί 
ὨΘΟΘΘΘΑΤΙΪΥ ἱγτα] ρου θα, Ὀπὶ πεῖν τεϊ σίου δα Ὧο ἴπιεὺ ἰηβῖσῃϊ ἰμῖο 
16 παίυτα οὗ (με αοά οἔ ἴ5τ8ε] (Ὡδῃ [Ππδὶ οὗ [ῃΠ6 σογηπηοη ρεορὶα (Απι. ν. 
18); ἤδηῆςα ἴΠ6Υ ροϊηϊοά ἴο ἴῃς ΤΘΙΏΡ]6 85 ἰδ 6 ἤουϑβε οὗ [ἢ6 1, οτὰ, νος ἢ 
ἢ6 τηυβί ῥτοΐεοϊ ; ΨΏ1]6 Τδγεπιίδῃ ἰο]α Πδπὶ [Βαϊ {ΠῈῪ ῃδὰ τηδάδ 1 ““ ἃ 
οᾶνα οἵ Σοῦ εΓ5,᾽) 1ὴ νι ἢ {ΠεῪ τπουρῆϊ [Βοιηβοῖνεϑ βαΐε δἰτου σου ἰηρ 
{μεν οσίτιθβ, δπα (ἢγεδίεπεα 1 ἢ της ἕαία οὗ ΘΒΠΟΝ (7 6τ. νὶϊ., χχνἹ.). 
Αμά ΠΠΔ]]Υ ΓΘ ο8ἢ Ἔχρυθ5565 ἢϊ5 σοηνϊοιίοη (Πδὶ ἰἢ6 Ρσορηείβ οι 
ἢς ορροϑβεά αἱἹά ποῖ βἰδπά ἰῃ ἴῃς βδιηθ σεϊδϊοη ἴο ἴμε [οσγὰ 85 16 ἀϊὰ ; 
{Π6γ δά ποῖ ἢϊβ5 ἐχροσίθῃςθϑ οὗ ἴῃς ψογὰ οὗ ἴδε 1,οχά, ἰπῖο γῇοβα σουη56] 
ἀπὰς 11... 7) [Π6Υ͂ αὰ ποῖ Ὀδθη δάσηϊ θά, δημὰ {ΠῸῪ ψοσα ψιϊμουΐ (ἢαῖ 
ΕἸ] ονβὮΡ οὗ πιϊμὰ νν ἢ [86 τὶπὰ οὗ [ἐβονδῇ ψνῃϊςἢ νγαβ ἴ[Ππ6 ἴπι|6 βουγοα 
οὗ ῥσόρβθου (76γ. χχπῖ. 2695.). Ἡδπηοα ἢ6 54[ἰγ]Ζ65 ἰμεῖὶγ ῥσγείθηαεά 
Βυρεγηδίαυγαὶ “ ἀγεδηηβ," δηὰ σἤαγρες {πεῖ ἴσοι σοπβοίουβ νδηΐ οὗ ΔῃΥ͂ 
ἴσυα ῥσορῃεῖὶς νψογὰ ὑν]τἢ “ βίο! ηρ ἢ νοσάβ ἔσγολ οὔθ δηοίμεσ. (. υν. 
ό, ἡ δῃὰ οἷ. χίν. 

ἐλεεῖν οτυγι 5217 ΤὨς ἰδγηὶ 15 υϑοα ἴῃ ορροκίτΙοῃ ἴο ἴῃς ““ 5ρ1τ1 οὗ 
(ὃς Ιογὰ ψὨϊοἢ ἱπϑρὶσοα (Πς ἴσα ρσορδεῖ, Ψῃο ἰ5 σα] θὰ “4 τηδη οὗ (68 
βρὶι᾽" (Ηοβ. ἰχ. 7). 45 ἀϊβιϊηςϊ ἔγοτῃ ἢδασί “"" βρίγιῖ᾽ 5 γαῖ μοσ [μ6 ἔοτοβ 
ΟΥ̓ ΡΟ ΕΓ πιονίησ ἴΠ6 Ῥγόρηθί. [ἢ ΘΑΥΥ͂ {Ἰπ|65 ἴῃ6 ργορῃεῖίβ ψεῦα ἴῃς 
5 Ὀ)εοῖς οὗ σοπβί Ἔχ Ὁ ]6 δχοϊϊδίίοη ; δπά ἰοοκίησ οὐ ἔπειῃ (ἢ ρονοῖ- 
(1 αβδοϊθα ταθῃ σεοορηϊθδοα [μς ἰηἤποησς οὗ [86 5ρὶἴ οὗ αοά πρου 
ἴῃ 6 πὶ. 

αμα λανε “ἐφ ποίλέηρ} Ἐδίδεγ: δηὰ (ρὸ αἴϊου) [δῦ ψΏΟὮ πον ὮδΥθ 
ποῦ Βθθ:. ΤΠΕΥ αἹά οὶ 5ε6, [Βουρἢ πὸ ἀουδί ἴμεγ ἰπουρμὶ ΠΕ 5ᾳνν. 
ΤΏΘΥ Μψεγα 56] ἀδοεῖνοά, 

4. ,οχός ἐῃ ἐἠε ἀ45 6715] Ἰὰ [19 ὙγΑΒῦΘ Ῥ]8008, ἱ.6. τυΐη5Β. Τῆς ῥτὸ- 
ῬΒείβ ᾶτὰ |ἰκ6 ἔοχϑϑ ; γαῃ5 ἀγα σΟΏρΘΏ18] ἴο ἰΠετὰ ; ἃ σοῃα! οὴ οὗ ἀξδοᾶῦ 
15 [Βεῖσ Ῥγορϑῦ 5ρῇεγα; [Πογα [ΠΟΥ δὴ Ὀυτον 85 {πεῖν ἰηϑιϊποῖβ ργοιηρί 
τε. ΤΤῆα τοδῖῃ ἰάδα, ἤοννοΥΟσ, ἰ5 (Παὶ [Πεῖὶσ ορεγαίοηβ ΟὨΪῪ ἱπογεᾶβα 
1η6 ἀεναΞίδίίοη δηα ὑῃάδγιηϊηο δπὰ Ὀσίησ ἀοννῃ δηγιίηρ ἴμαϊ τΔῪ γεῖ Ὀ6 
βίδῃαϊησ. ἴῃ δ ἀδοϊϊηίηρ δηα ἀϊϑαβίγοιιβ [6 ἴΠ6 τα 5 οὗ θη 8.ὰ 
ὀχοϊίεα δηὰ δε οἡ [μ6 ν]]ἀδϑὲ βοῆθηδβ, δῃὰ [δε] ηρ' {[μευβοῖνοϑ ἢ 6] 01655 
{Π6Υ τεδά]ν ἴσῃ ἴο ἴμοβα ψῆο ρῥτγείεηα ἴο βρθᾶδῖ. ἴο ἴπϑῃ ἰῃ (ὐοά 5 ἤδπηδ. 
Αμὰα ἐξ οηἱγ δάάς ἴο {πεῖν τὰ βοὴ ἴμοϑ6 ἴο ψΒοσ (ΠΟΥ ἔσσῃ πᾶνε ΠῸ 
Ηἰσῆον ψνβάοιῃ ἴδῃ {Παπλοοῖνεβ. 

δ. ροη6 τ“ ἱμίο 1ὼ6 ραβε] Οτ, ὀγέαεδές. ἘΖεκΙδὶ τυγαΐηρ ἴο (δ 6 
ΡῬιορδεῖβ {πειηβοῖνεβ ι56ὲ5. “γε ᾿--ἃα ἰτεαυδηΐ οἤδηρεα οὗ ρδίβοῃ ἴῃ 
δηϊτηδίθα 5ρεθοΒ. 
νας τε ἦς ἀφαϊρε)] ΟΥ, κμεε, Ἐ.Ν. θεν μδὰ Ὀδθὴ ἔσυς ρτορδοίβ 

ἴπεῪ ψνουϊὰ ᾶνα ἀοῃξ ἵννο τῃϊηρβ: βἰοοά ἴῃ ἴπε Ὀγοδοῖ, ἀπά τηδάς ἃ 
Ψ411 οὗ ἀδίδμπος ἔογ [ϑγϑεὶ. Ιου ἄρατε: [μ656 ῥσορδείβ Κπονν 
ὨΘΕΙ͂ ψΒδὶ τρϑᾶβυσαβ ἴο δᾶάορί ἴο βδίορ [86 ΨΑΥῪ οἷ [Ὡς ἱμναάϊηρ 
ἀδῆρεθιβ, ΠΟΥ ψηδὶ ρτοίθοϊίϊνα τηοϊμοάβ ἴο τεσοιητηθηᾶ {παῖ [6 βίαια 

ὟΝ 



νν. 6---8. ΕΖΕΚΊΙΕΙ,, ΧΠΙΠ. 87 

βίδηά 1 [Π6 Ὀδ[16 ἴῃ [ῃ6 ἀδγ οὗ [6 ΟΕΡ. ὍΤΠδγ Πᾶνα 566 ὁ 
νΔΏΠΪΥ δηᾷ ᾿γίηρ αἰνϊηδίίοι, βαγίηρ, ΤῊ ΓΟΒΡ 5διῖῃ, δηά [ἢ6 
ΓΟΒΚῸ μαῖῃ ποῖ βϑηΐ ἴζθῃι : δηά ΠΥ ἤᾶνα τηδάθ οζἤεςς ἴο 
ὮοΡΘ ἴμαῖ ζῴάον νψου]Ἱα σοηῆσα τ[ἢ6 νψοτάὰ. Ἠδνε γε ποῖ 566ῃ 7 
ἃ νη νἱβίοῃ, δηὰ ἤανε γε ποῖ βροίβῃ ἃ ἰγίηρ ἀϊνιηδίοη, 
ΏΕΙΘα5 γ6 580, ΤῈ ΓΟΚΡ 5810 2ζ; δἱρεῖ 1 ἤᾶνβῈ ποῖ 
Βροκθὴ Ρ Ὑπμεγείοσγε ἴἢπ|5 βαῖῖῃ [ἴῃς Τοτά ΘΟ ; Βεδοδιιβα γα 8 
ἢδνε Βροΐκβϑῃ νδηϊυ, δηᾶ βϑθὴ 1165, {πεγείοσα Ῥεμοὶά, 1 (ηὲ 

ταὶρῆϊ Ὀὲ δ σσαϑϑ! 7 ἀείεπάθα. ΤἬΡΥ γε πασάϊν οματρεά νι πψαπὶ 
οὗ ρεγβοῃδὶ οουγταρε ΜΏΘΩ ἰΐ 5. 58] [ΠΕΥ ρῸ ποῖ ὑρ ἱπίο (ἢ6 Ὀγθδοῇ ; 
τα Γ [ΠΟΥ ψδηϊεὰ νυ βάοπλ δῃᾶ ἱπεϑὶρῃΐ, ἴποὺ Ππαὰ πὸ τηθᾶβυσοβ ἴο 
βυρρεοῖ ψῃϊο ψου]ὰ σγαραὶσ οΟΥ̓Ρτοΐθοϊ {δ ἰογίαπες οὗ [ῃ6 ρθορῖβ. 
Αποῖποσ ῥσόρῆεὶ ψ ἢ τόσα ραΐμοβ ἀδβοσῖραβ [πε ἱποοιηρείεηος οὗ 
15γ86]5 ἰεδάθυβ ἰὴ (6 ἄδν οὗ Ποὺ ἀἰβίγεϑβ : ““Ἃ1Π6τὲ ψγὰ5 πος ἴο συ ϊάα 
ΘΙ δηιοηρ 811} [ῃ6 5οὴβ ψὨΊΟἢ 5π6 Πδά Ὀτουρῆϊ ἰοστἢ ; παῖε τννὰβ ἴΠ6 γα 
ΔῺΥ ἰο ἴα ΠῈσ ὈΥ {π6 Παηά οὗ 41] (ῃ6 βοης {πὲ 5η6 ἢδὰ Ὀγουρῃϊ ὑρ᾽᾿; 
([5. 11, 18). Νὸο ἀουδὲ [ῃ6 ομα πηθᾶβισα ἴο δάοριὶ ννᾶ5 τερεηΐδῃοα δηά 
ἰγαξὲ ἰῃ (86 1,οτά ; Αἴ. ν. 14, “ 566ἰκ ροοά, δηὰ ποῖ 6ν]}].. Δηα 50 ἴδ6 
Ι,οτά, [Πε6 αοά οἵ ΠοἌί5, 584}} Ὀ6 ἢ γου, ἃ5 γε 58γ.᾽ | 

6, 7. ΤΗῊΗΕΙῈ ΡΕΚΟΡΗΕΒΕΟΙΕΒΘ ΑΒΕ ΒΑΙ3Ε : ΤΗΕΥ ΑΒΕ 5Ε1.Ε-ΘΕΟΘΕΙΨΕΘ. 

6. λαυές »πασξ οἴμοιβ 20 λἀοῤε] Ἐδίδεσ : ὉΔΟΥ͂ δᾶνθ πορθὰ ζὸΣ 89 
οομῆἔστηδίϊοι οὗ (ἢ6 ψοστὰ. Τἢα υϑ118] 56η56 οὗ (ἢ νεγῦ ἰ5 ἴο ““Βορε ;᾽ 
ΟἾΪΥ ἴῃ 8 5ἰῃρ]ε ραϑβᾶρε (5. οχὶχ. 40) ἀοεϑ [ἰ ἄρρεϑᾶσ ἴο τγεδῃ ἴο “"σδιιβα 
ἴο ἢορε.᾽ ἿΓΠε [α]βε ρτγορμεῖς Ἰοοϊκεὰ ἔου ἴπ6 οοῃπβιτηδίίοῃ (1 []6]- 
τη θη1) οὗ {πεῖγ ῥγορβδοῖεβ δῃὰ νἱβί οῃβ---ἰἤ ον ἡνεσα βε] -ἀδοεϊνεά, ποῖ 
σΟΠβΟϊΟυΒΙΥ ἴαϊσθ. ῬΥΟΡΠΘΟΥ Ὀεΐπρ δὴ ἰηναὰ {Ππρ, ἃ βρεακίπρ ὈΥῪ 
(ῃς 5Ξρίὶ ἴῃ [Π6 παληά δηά ἴο ἴδε τηϊηά, ἴΠογα νγὰ5 0 Ὄχίθγηδὶ οὐ οι, 
δηα ἢ ]]6 [86 ἴπι6 ρυόορῇῃεῖ μδὰ ἴῃς τ ζηδββ ἴῃ ἰγηβοὶῦ [πὲ ἢ6 ννὰβ 
ἴχας, (86 ἴα]56 ρσορμεί τὶρῃξ ποῖ θ6 ἀνγᾶσε ἴμαὶ ἢ ννᾶβ [δ]5ε ([6Γ. χχῆϑ, 
21, 31). [1 15 8ῃ ᾿ηἰογεβίηρ 4φυσϑίίοη ναὶ Κιἰηα οὗ πιθηΐδ] Ἔχρουθησα 
[86 ἴγυς ῥγορῇπεῖ μά, ψνὩ ἢ νε Πα ἴο Ὠἰπὶ Ὠ15 ΟΥΤΏ ῬΈΠΠΙΠΘΠ655. 

ζψυ. 8,9. ΟΠμιαβιϊβοιηθηΐ ἔγομι ] εμοναῖ Ὡρο ἴΠδ56 ριορῇἢείβ. 
Βεδοδιβα {686 ῥγορῃεῖβ βρεαὶς [4|5εὶγ Πεπονδῇ ἰ5 δραΐϊηϑδὲ (ἤθη, ἴοσ 

Ὧδ6 ἰ5 [68 ᾿ἰνίηρ᾽ δηά [6 ἴγαο (νυ. 8); Ὀυΐϊ ἴῃδὶ ψῖοἢ οα ἰ5 ἀραϊηβῖ ταδὶ 
ΒΡΘ αν [δε] (ἢ εβεοῖς οὗ μἷ5 ορροκιοη---ὶΞ ἢδηα ν}}}}] 6 ἁροη παῖ 
(ν. 9). ὙΠετα 15 πὸ ἱποεῖ, ἰηορεγαῖίνα ορροβίοη οἡ αοά᾽β ρατί. ΤῊθ 
5.6 6Ρ οὗ ἢ]5 ορογαίίοῃ 15 580 νδϑβί {Παΐ ἰΐϊ5 τῃονεηιθηΐ ΏΔΥ δ υπηροτοεϊνεά, 
8ἃ5 {ἴΠ6 δαυίἢ ἀρρδϑδῖβ ἴο βἰδηά 51}, [που ρῇ τηονίηρ τ ἱποοποεῖνδῦ]α 
ταρ  ἀϊγ, Ὀὰὶ 115 εἤδοῖ Ψ1}}1 θεοοτὴα ἀρραγθηΐ. 

9. ΤὨδ ρυῃιβῃπιεηΐ 15 ἀθϑου θεα ἴῃ ἴῃγεα βίθρϑ, ΜΕ ΊΟΣ ἔοσγηι ἃ οἰἱπηᾶχ. 
Αἱ ργεβϑηΐῖ ἴἢεβ8εὲ ρυορῃείβ ροββθβθθ ᾿πῆμπεησα, [ΠΕΥ̓ ἃγὲ σου 56] ]οῦβ δηά 
Ἰεδᾶθιβ; ΨΏΘΩ σγδ6] ἰ5. ἃ παίΐοῃ δραίῃ ὉΡοῺ ἤεὺ οὐη ἰδηα [ὮΘΥ 588]] 
αν 0 Ρῥΐἶδοα ἴῃ ἴμ6 οουης!}} οὗ ἴῃς Ρβορίο---τοδα ΘΟΌΠ61] ἰοΥ Δ5ΒΘΙΏΡΙΥ 
85 Ἰηδῖῦ. ΝῸΝ [ΠΟῪ ΟΟΟΌΡΥ ἃ δἰρῃ ρίασα ἰὴ [ἢ 10]}} οὗ οἰ Ζθηβ, δηᾶ 
μανε πδιηθ8 ἀἰβιϊηριυ πῃοᾶ ; [6 ΤΠΕΙΣ ΠΑΠῚ65 54]} θοΐ Ὀ6 νηςθη ἰῃ 
τε ντίτηρ (1.6. τῃ6 ὕοοῖ οΥ τεαρίβίθυ- το ]) οὗ (ἢ Πουβα οὗ 15γ86] ; 



:ο 
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ο ἀραϊηϑί γοῦ, 5411: ἴῃ6 1οτά σοῦ. Απᾶ τηϊηθ Ὠδηα 5}.8]} Ὀ6 

μά 

ὍΡΟΙ [Π6 ῥσορῃδίβ [μδΐ 566 νδῃϊυ, δηα [Πδΐ ἀἰνὶπα 1165 : [6 Ὺ 
504} ἢοΐ Ὀ6 ἴῃ [6 Δ5ΒΘΙΏΌΪΥ οὗ ΓῺ ῬΕΟΡΙΘ, ΠΘΙ ΠΟΥ 5}4]} [Π 
θὲ νπίζθη ἴῃ ἴμ6 τ ηρ οὗ [ῃ6 οι56 οὗ 15186], ὨΘΙ ΠΟΥ 5}4]} 
[Π6Υ δηῖοσ ᾿ηἴο ἴΠε ἰαπα οὗἉ [5γ8ε6] ; δῃά γα 514}} πον μα 1 
αν ἴῃς Τιοτά αορ. Βεοδιιβθ, ὄἐνεὴ Ὀδθοδιθα ΓΠΕΥ ἤᾶνθ 
56 ἀπορδα ΤΩΥ̓ ΡΘΟΡΪΕ, βαγίηρ, Ρεδοα ; δηά ζῪεγέ τὐσᾶς Ὸ μ6δεβ ; 
δΔηα οπα Ὀ.ΠῸ ῸΡ ἃ ψ)4}}, ἀπὰ ἴο, οἴπειβ ἀδυρθα 11 τά πη- 
[ΘΠ] ρΟΓΘα »07767 540 ἁαηΐο {ἢθπὶ ψ ὨΙΟἢ δι Ζ2Ζ τυϊἦ αηϊθη,- 
ΡοΙδα φιογίογ, [ῃδι 1| 5}4]1 [4}} : [Π6Ὶ6 5ῃ4}} Ὀ6 δὴ ονευβονηρ 
ΒΏΟΨΟΥ ; δηᾶ γε, Ο ρτϑαΐ ἢὨδ)]ςίοηθβ, 584] (411; δῃᾷα ἃ ϑἴουτωγ 

οἴ. ἘζΖτ. 11. 62; [5. ἵν. 3. Απᾶ ἤμπδ]γ, ΓΠΕῪ 5}4}1} ποῖ ἢᾶνα ἃ ρῖδςβ ἴῃ 
τῆς Ἰαπὰ αἱ 4}}----ἰβυαθὶ 5}4}} γεϊασῃ, ἡ 116 ΓΘ Ὺ 5841} ρευίϑῆ. 76γεδἢ 
ἢιαα Δἰγοδάγ υϑεα [ῃ6 βαπὶα ἰδησυαρα ἴῃ τερᾶτσα ἴο Θῃδηϊαίδῃ, ἃ ργορμοί 
Ψ0Ο τη 9] [ἢ6 Ἔχ} ]65, [6γ. Χχῖχ. 32. 

10--16.Ὀ. ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΒΤΘ ΜΨΗΙΤΕΜΨΑΞΒΗ ΤῊΗΞ ΤΟΤΤΕΚΙΝΕ ΜΑΙ, ΝΗΊΟΗ 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΙῈ Β0110. 

10.(. 2Βεεαμέ, ἐυδηε ὄέξεα 452) Α Ξο]θιηῃ δηά διηρῃαδίὶς ἰηἰγοάδυσίοη οὗ 
ἴ[ηε οἤδσηςε οὗ [ἢ 6 Ῥγορῇῃεῖβ ; οἢ. ΧΧΧυϊ. 3; [μαν. χχνΐ. 43. 

σφ μεεα Οὐ, 10ἃ αδβῖσχδυ. 
2έεαεε; αμαά ἴδτα ννὰβ πὸ ῥέας)] ““ Ῥεδοθ ᾽" ἱποϊυας βου τ πὰ ῥσοβ- 

Ῥεηίν ; οἵ. Μίο. 11. 5; 6ζτ. νῇ. 14.) ν]]}.. 11, ΧΧΙΪ. 17. 
αμα ομό ὀμῖ τῷ α τυαΪῇ Ἐδΐδπεοῦ : διὰ 1Ὁ (1π6 Ῥϑορ]ε) Ὀυ}]1ά 91} ἀΡ 

8, ὙΑ11, δὰ ὈΘΠΟ]ἃ [ΔΘ Υ ((Π6 ργορῃεῖ9) ἀδὰρ Ὁ ψιῦὰ ψλύθναβα, Οὐ 
Ρἰαβθῖεσ. Τῆς ψνοτζὰ ἴου ““νν8]}} " (οσσυγγίηρ ΟὨΪΥῪ μετα) ἰ5 ποῖ [μ6 υδι8] 
ΟΠΘ, 1ῃουρἢ πη !αγ ἴο [ῃ6 οὔς σοϊηηοη ἴῃ ΑΥδΡ.; ἰῇ ὑϑᾶρσε ᾿ξ ΠΥ 
Ὦανα πιεᾶηΐ “8 5] ρῃϊ νν8]},᾿ 825 πηᾶγρ., ΟΥ̓ ἃ ραυ τοῦ. Τα ἤρυτα 
πο βγεῖ ἀοβοῦῖρθοβ ἴῃ6 {116 ῥτο]εοῖβ οὗ ἴῆε ρεορὶβ, δπᾶᾷ [86 ἔδοϊε 
Βαιζοσυ δῃὰ ἄρρύονδὶ οἵ ἴπ6ὸ ρσορῃεῖβ. θη ἃ ψεὰκ τϑῃ οδηηοῖ 
οτἱριμαῖα δηγίπιηρ Εἰτηβοὶῖ, ἢ δοαυΐγαβ ἃ οογίδιῃ ογοάϊι (αἱ ᾿οαϑὶ ἴῃ ἢἰς 
ΟΥ̓ ΕΥ̓ 65) ὈΥ βίγοηρ' ἀρρτονδὶ οὗ (δε βοῆεπηεβ οὗ οἰμεῖβ, βαγίησ, Εἰρδε! 
1 ρσῖνε ἰξ ΤΥ οογάϊαὶ ἀρρτοναὶ, δῃηὰ ἱηάθοά ψουϊὰ μανα Ξυρροβίοα 1. 
αὶ πιδάβ {πὸ ῥσορῃεῖβ ψϊτενδϑἢ τπ6 νψν4}} ψῖοἢ (6 ρβορὶα Ῥυϊὶ 
ννᾶ5 ῬΑΙΓΠΥ (ῃς ἐδα]ηρ [μαΐ ἔγομι ἴΠ6 ρῥασα [Π6Υ οσουρίοα (ΠΥ τηυβί ἀο 
βοηθοί ϊηρ, 8πα τηδϊηίαΐη (Π6ῖγ ογθαϊς 85 ἰεδάθες ἄνα ΨΏδη Ὀεϊηρ Ἰοἅ ; 
Δα ῬΑΥΓῪ ρογῆδρβ ἴμαὶ μανίηρ πο Πίρμου γϊδάοτῃ ἴδῃ ἴηε πηδ85 {Π6Υ͂ 
αυϊΐα ΠοΟΠΟΒΕΪΥ ἀρρτγονεάᾶ {Πεὶγ ΡΟ. Βεῖηρ ββδγοιβ ἢ [Π6ηὶ ἴῃ [ἢ 6 
βρὶ πὶ οὗ [86 πηε [ΠΟῪ τοδα!]ν δοαυϊοβοβά ἴῃ ΠΕΣ Θηζεγρ 565. 

11 σφ. ΤΆχεαῖ οὗ ἀεβίσυςςου υηάδγ {πὸ ἤρυτα οὗ 4 ἢαἰΞἴοττη, 
ὀϑαύης 5841] 56 ῈΡ ἀΔΥ [ἢ6 νγν8}} δῃά ἴποβεὲ ψῆο ἀδὰῦὺ ἰξ ψἹἢ ψ ἱρά 
ῬΙαϑῖθι. 

11. αηά γέ, Ο ργεαΐ λαϊζίο»65] ΤΠς δροβίσορῃβ ἴο ἔπε Πα ]βίοῃβϑβ ἰ5 
τα ΕΓ υπηδίαγα]. Α ἀϊβεγεης ροϊηιτίῃρ σίνος ἴῃ6 βεῆβα, σμα 7). τυΐδὶ 
εαμ5έ φγέαί λαϊίείορμες ἰο γαἰ!, Ὀὰὶ τς οοῃδιγαοιίοῃ ἰ8 δτορεῖμο ἐπηρτο- 
4016. Ταῦ, νἱῖ}. 13, 15 ποῖ ἰῃ ροϊπί. 
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ψ]ηα 5Π4}} τοηῖ 29. 1.ο, ἤδη [Π6 νν4}} 15. [4116 4, 5}4}} 11 ποί 
Ὀ6 56]ἃ υπΐο γου, οτα ἐς τὴς ἀδιθιηρ νη θγθυζζἦ γε μᾶνα 
Δαυρεα 1292 ὙΠογοίοσα [5 δα (ῃ6 Τιοτὰ σον; 1 νμ}}} 
Ἔνϑῃ τϑηΐ Ζζ τυΐά ἃ 5ΒἴΟΥΓΩΥ ψὶηα ἰἢ ΤΥ ἔατΥ ; δηὰ ἴΠ6.α 5}4]] 
6 8η ονεσῇονιηρ, βουνοῦ ἴῃ τΐη6 δΔηρεσ, δηα ρτοαΐ Πδ:]5ἴοηΘ5 
ἴῃ γψῖν ἴατυΥ ἴο σοῃβαηθ 7. 850 Μ}ΠΠ1Ι Ὀγθὰκ ἄονῃ (Π6 νν]} 
[ἢδὶ γε αν ἀδυθδεά τυΐξᾷ ἀπιειηρετθα γ107167, ἀπ Ὀτίηρ ἴἴ 
ἄονῃ ἰο [ἢ6 στουπά, 50 ἴῃδὶ [με ἑουπάδιοη {Πεγθοῦ 5}4}} Ὀς 
ἀϊξοονογαά, δηὰ 1 5}4}} [4]}, δηᾷ γε 5Π4}} θ6Ὲ σοπϑιτηθᾶ ἴῃ [68 
τι Βεγθοῦ: δηά γα 5})4}} Κῆον [δὲ 1 αγε ἴῃ6 ΟΕ. Τὰ 
Μ11 1 ΔοσοΙ 58 ΤΥ γαῖ ὑροὴ [6 ψν4}}, δπα Ὡροη {Π6 
ἰδὲ αν ἀδυραὰ ιτἰ τοὴζᾷ υηϊοιηρογεα »ηογίογ, δα Ψ1}} 5 Ὺ 
τπηΐο γοι, ΤῊΣ νν4}} 25 ΠΟ »ιοζέ, ἨΘΙΠ6Γ ἴον [Πδὲ ἀδυῦϑά Ιἴ; 
20 τοί, ἰῈ 6 ῥτορῃεῖβ οἵ [5τ46] ψῃ] ἢ ῬΤΟΡΉΘΘΥ σΟΠΟΘΙΠΙΠρΡ, 
7εγυβαίθη, δηα ὨΙΟἢ 566 νβοηβ οὗ ρθᾶςβ ἴοσ ἢδσ, δῃᾶ ζλέγέ 
ἧς ὯΟ Ρθᾶςθ, 5410 [6 1,ογά σον. 

ΤΑΚονθα ἴοι βοὴ οἵ τηδῃ, δϑεί τὴν ἔδοβ δραϊηβῖ (Π6 
ἀδυρῃίοις. οὗ ἴγ ρϑορὶθ, ψ ῃο ἢ Ρτόορἤθϑυ ουἱ οὗ [ΠΕῚΥ ονῃ 
Παατῖ ; δηᾶ ὈΙΌΡ6ΞΥ ἴδοι! δραϊηβί [ἢ6π|, δηα 5δύ, ΓὮ|5 5διτἢ 

“υἱναἱ «λαϊὶ γορΐ 11] ΟΥὖ,Ἁ ἃ βίτοησ ννἱμα 5881] ὈΣΘΔΙ ΖΟΣΊΔ. 
12. (οηίιβίοη οἵ [πε ἔα]δε ρσγορῃείβ. 
13. γερμέ ἴὶ ψΙ ὦ σέογηα» τοὶ 4] ἘΔΙΠΕΥ : 681180 ἃ 5ἴοστην νἱηά ἴο 

ὌΓΘΑΙΚ ΖΟΣΊΔ. 
14. τλαΐϊέ δὲ αϊδεουεγεα }] 1.6. ἀποονεγοά, ἰαϊά Ῥᾶσθ. ὍΤῆδ ῥγοόρμοίβ 

50.4}} Ὀ6 ἀεξειχογεά ἰῃ [86 τυΐῃς οὗ [86 ν4}} (Αι. ἰχ. 1). Τῇθ ἤρυχα 
ἰεη458 ἴῃ [ἢ686 ψογάβ ἴο Ὀς τερ]δοεᾶ ὈΥ [Π6 τὑϑα] γ, ΠΔΠΊΟΪγ, [ΘΙ 5] σὴ 
δῃᾷ [5 ἀον η(8}}. 

16. ἴο νῖϊ, 2λε 2γοῤλεί5] ΤὨΪβ5 οοπδίσγιοϊίζοη Ρὰῖ5 “1Π6 ῥσορῃείβ᾽᾽᾿ ἴῃ 
Δρροϑβιίίοη ἢ (ἢ6 Ιαϑὲ πψογάὰβ οὗ σ. 15. ““ἋΠον ἴῃδὶ ἀδυρεά 11. Τῆς 
τνογὰβ τΏΔΥ 6 ἴάΚεδὴ 85 δὴ δά άγεββ : Υς ρυόρῆεῖβ οὗ ἰ5γδεὶ ὅσ. 

11-28. ὈΕΝΟΝΟΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΕΑΙ,35ΕῈ ῬΡΕΟΡΗΚΤΈΕΒΞΕΞ. 

Εδηδ]6 ρτορῃείβ ας ποῖ ὉΚΠΟΜῈ ἴῃ ἴσγαθ] ψ ὨΘΙΠΟΥ 1Ὼ Θδυ] 6  ΟΥ 
Ἰαῖθυ {ἰπηε65, ἃ5 ᾿εροσδὴ (] υᾶρ΄. ἵν. 3) δηὰ Ηυ]άδῃ (2 Κίηρϑ χχίϊ. 14). 
ΤῊ Ρῥτορῃεδίοθϑββαβ σείογγεα ἴο ἤδγα ψεγα {|κὸ [86 ῥγορῃεῖβ, ργορβεϑγίηρ 
ουἭξ οὗ [πΠεῖγ ονὴ μοδιί (Ψ. 17). ὙΕΙ͂Σ ρσορμεϑυίηρ νγᾶ5 ΟΥ̓ ΞΟΙΏ6 5ρθοΐδθβ 
οὗ αἰνϊηαίίοη, ν᾿ ΐσἢ ΠΟΥ πδεὰ ἰῃ ογάευ ἴο οὐίδίῃ ογαςοΐϊθβ. Τὴ χηθ- 
1Ποἀ5 οὗ ἀϊνϊπδίίοῃ Ὀγδοι]5εὰ ἅτ βοιηεν δῖ οὔβουσγα : (ΕΥ̓ Ὀουηά Π]] εἰς 
ὭΡοη ἴδε Ἰοἰπίβ δηά ἴῆσγενν οἱοῖἢ5. οὐ ν81]5 ονεῖ ἴῃς μϑδᾶξ οὗ ἴβοβε ψῇο 
σοῃϑυ !ε τε. ΒΥ [Π656 τπϑδῃ8 ἴδ “ὁ δυπηιοεα᾽ 5ου]5; [ΠῸγῪ βανοά 
50}5 αἰϊνε (ῃδὶ βῃου]Ἱὰ ποῖ ἴἷἰνα δηᾶ εν βουὶς (Παὶ 5βῃου]ὰ ποί ἀϊδ 
(ν. 19). ΟΥ̓ ἃ5 Θχργεββθά οἴ μεγνίβα, [Π6Υ τηδάς ἴη6 ποατί οὗ ἴῃς τἱρῃΐθουβ 
5834 δῃηὰ βἰγοηρι βδεηδά [6 Παπᾶς οὗ (με νὶοκεά (νυ. 21). [Ι͂π οἴποὺ ψογάβ 

τ 
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[86 Τιοτὰ αἀορ; νος ἴο Ζε τυο»ιϑῆ [δὶ 56} ΡΊ]Π]ονγ5. ἴο 8]] 
ΔΙΓΏΠΟ]65, δηα τηᾶῖτα Κουοῃϊεΐβ ἀροη [Π6 ΠΕ6Δα οὗ Ἔν τ βδίαϊυγα 
ἰο Ὠπηΐ 5801115 1 ὙΥ1} γε ἢυπί τς 500]5 οὗ ΤΥ ΡΕΟΡΙΪΘ, δηά ν1}} 

το 6 8ᾶνε [6 501115 αἰϊνε ζάαξ εορ!δ απο γοῦ Απά ν1}} γε 
ΡΟΙΪυΐΘ τὴ 6 ΔΠΊΟΩΡ᾽ ΤΩΥ ΡΕΟρΡΪΘ ἔου μδαπάξι]ς οὗ δυο δηά ἴοσ 
Ῥίεςα5 οὗ Ὀγθδά, ἴο 5δὺ [ῃ6 5ου]α [ῃδιὶ ϑῃου!ᾷ ποί ἀϊ6, δῃὰ ἴο 
566 [Π6 501}}5 ΑἸῖνε (ῃδἰ 5ῃου]α ποῖ ᾿νε, ὈΥ γοιτ ᾿γιηρ᾽ ἴο ΤΥ 

κε (Π6 ἔαϊδε ρυορῃδίβ [ΠΟῪ τηϊϑ]θα [Π6 Ῥδορὶθ, ρῥγοῃγβίηρ 16 ἴο {8 
ὉΠΡΌΑΙΪΥ δηᾶ ρσορῃοϑυηρ ἀἰδαβίεσ ἴο ἴῃο56 80 Ψψοῖα τἹρηϊδουϑ. 

18. 2ίδίέροιυς ο αἰ αγγνελοίδ5}] ῬΥΟΡΔΌΪΥ : 811ο08 οὐ Ῥαηάβ ἴο 8]1 
λοἰπῦδβ οὗ [89 βαιά. ΗδὮ. ἀρρεαῖβ ἴο τοδα “"ΣὯῦ Ὠδηάς,᾽ τ ῖο ἢ 15 πὸ 
ἀουδὲ δῇ εὐσοῦ οὗ ἰχδηβοσρίίοη ἢ θοῆς οὗ (6 δηοίθηϊς νϑυβίοηβ Υορσο- 
ἄυσοβ {μ6 τεδάϊηρ. Ὅἢδ ἴδθυ τοπάεγεα “ὁ ἸΚευοὶεῖβ "ἢ ῬΓΟΡΑΌΪΥ τηθδῃβ 
νοῖ]5 ΟΥ σονοτίηρβ ἰο (6 Ὠεδά, ψὩ] ἢ [611] ἄοννῃ ονοῦ ἴῃς νοΐ Ὀοάγ, 
δΔηα ψετα δάδρίεα ἴῃ 51ΖῈ ἴο ἴΠ6 ρεΐβοῃ ἴο 6 σονοῖθά, ψῃ θεῖ Ποσ γουπῃρ᾽ ΟΥ 
οἷά. Τἢδ Ιαπρταροα 15 ἴο Ὀ6 υηάογοῖοοά [ΓΘ ΥΑ ΠΥ, δηα ποῖ 45 ἃ τηθίδρῇου, 
ψ Π [6 τηδδηΐηρ, ἴο 1.1} ᾿ηῖο δᾶβϑα δἂπᾶ βϑουσίγ. ΕΡησαεπη ϑυχῖς 
Δἰτεδᾶν σοπβιἀογθα [η6 τϑίδγεποα ἴο 6 ἴο διωυ]εῖβ οσῃ ΟἹ [26 ΔΙΙΏ5, 
ἔτοτη ΨὨΪΟἢ τεϑροῦβδεβ ψεῦα Ὀτοιρῆηϊ ἰου[ἢ, δηά ἴῃ6 ἰχαηβϊαἰίοη οἰδα ἴῃ 
[Ὡ6 Ηδφχαρὶα δ5 ἴπῈ “εῦτεν "ἢ τοηάθυς “ῬΕγ]δοίετεβ.᾽" Ευεά. Ὁ εὶ. 
(Βεαοιβ 2 σεξζ., ῬΡ. χὶϊ., χὶ 1.) χυοΐεβ. α Βαδυ])οηΐδη ἔοσγαιἶα οὗ ἱηοδηίδ- 
(ἰοῃ ἴῃ ψὨΙΟἢ τείθγθηςα ἰ5 τηδάδ ἴο Ξυοἢ Π]1]εἴ5 δηά ο]οί 5. 

σομές αἰνε παῖ σομλα τρρζο γο9}] Ταϊ., σαῦε σοιμῖς αἰῖνε 707 γομγεείνος, 
ἴ,.6. ἴο γουγ δἀνδηΐασε οἵ ὑγοῦϊ. Ἐ.ὺΨ. πλᾶσρ., 5οὺ]ς5 ἐζαξ αγά γ0"47.5) ΤΑΥ͂ 
Ταρσγαβθηΐ ἃ 56η56 ποῖ πηυϑ04}}} ρα ὕὑροὴ (6 ψοτάβ ; γο27' στον σομς---- 
ὉΥ ἴῃς δαγῃΐηρβ οὗἉ [4]56 ρσόορῇθου. 

19. ασμαά τὐὴἱδἑ γε 2οἐίμ6) Ἐαίμον, ἀϊγθοῖὶν : δηά γὃ ῬὉχΣοΙῖδ 9 π|θ. 
Το ““ρτγοΐδηε᾽" [86 1ογὰ ἰς ἴο Ὀτίηρ δἴτη ἀονῃ ἔτοιῃ ἴμ6 ὨΙρΡῊ 5ρδοῖε οὗ 
ΡΠ οὐ ἰσὰἢ οὐ ρονεῦ, ψΠΘτα τηθη᾿ 5 ἱπουρἢ 5 5Βῃου]α ρῥ͵δος τη, ἰηΐο 
ἴπε τερίοῃ οὗ ἴπε πῆρυτε, {πὸ ἔαϊδα οὐ υπνγουίῃνυ---ἰῃς ϑρῆσοτα οὗ (6 
οοτησοη (οἢ. ΧΧ. 30). ΤῸ ““ρῬτοίδῃβ᾽ ἰ5β ἰῆς ορροβῖ(ε οὗ ἴο ““Ξαῃοι ἔν." 

,ρ»η λαμαγείς ο7 δαγίε}] ΤὴἈΔΥ Ξρτ γ, ΤΟΥ τηϑδὴ δηᾶ {ΠΗϊὴρ Ὠΐτα. 
Οἰδοῖβ (πἰηκ (Παΐ ἴῃς οβοτγίηρθ λυ Ὀ6 ἀεβου θεά ψνῃϊο ἢ χε ργοϑθηϊοα 
ἴῃ ογάδσ ἴο οδίαϊῃ (6 οὐδοῦ ϊασ τοϑροηβθθ. [Ι͂ἢ 115 σαᾶθα ἴΠ6 τοηδουηρ 
νου ὰ 6 : τοΐξᾷ Βαηάδις οὐ Ὀδυὶον (5ες Ὗ. Ε. δῖ, ομγπαὶ οὗ . δ λ1- 
ἠοέοργ, νοὶ]. ΧΙ11.). Βυΐ σορ. 1 58. ἰὶ. 36; 2 Κίηρϑ χχί!!. 9 ψῈ ἢ 
1 ὅδ). ἰχ. 8; τ Κίηρϑ χίν, 3; 2 Κίηρβ ἵν. 42; Μίὶς. 11]. 5. [π 76. χ]ῖν. 
[5 ἴῃ6 ψοιηθῃ ἃτε τεργεβεηίεα ἃς Ὀδκίηρ οαῖας ἴο Ὀ6 οἤετεα ἴο ἰῃς 
αυδεη οὗ ἢεᾶνθῃ. 

{ᾷς τομῖς ἐλαΐ τλοιίαῖ ποὲ 12 Τῇδ τἱρῃίεουβ; οἷ. τ. 22, γε Πᾶνα 
τηδάα [Π6 Πεασζί οὗ [Π6 τἱρῃΐεοιβ 54. ὙὍῇς πλεδηίηρ' ρΡεδδῖβ ἴο ΡῈ [Πδἱ 
[η6 ἰδηάθηου δηᾶ ἀϊγεοίϊίοῃ οὗ {πε ῖὶγ ρσορμῃοοΐθβ, {|κὸ ἴποβε οὗ [Π6 ἔαϊβε 
Ῥιορμεοῖβ, νγὰβ ἴῃ βυρροτί οὗ {πὸ ψιοκοᾶ δηᾶ δάνϑιβε ἴο ἴποβε {Π|κ6- 
τηϊη δα ψ ἢ [πε ἱστὰς ρσορηείβΌ ὙΠΘΥ “51 ὉΥ {πεὶγ ὅπορ τὰς ψοτά 
(Ηο5. νἱ. 5; 761. ἱ. το, 1 Βανὲ εἰ [Π66 ἴο ρὶυςοῖς ὑρ ἄς.) νΒδα {πΠὰῪ 
ΓΠὨγοαΐθῃ δν]] ; δηα 50 (ΠΘΥ τηᾶκα {Π6 Ὠοαγί βδα ((αἰπῖ δῃὰ ἀδθεροηάεηϊ) 
οἵ [ποβα ψῇου [Π6 [,οτὰ Βδίἢ ποῖ πηδάδ 88ά. 
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ῬΘΟΡΪΘ πὶ Πδθᾶγ γοω 11ε5 ὃ γεγοίογα τἢϊι5 βδ:ἢ (Π6 1 οτγά 90 
(ον ; Βεβοϊά, 1 αγε ἀραϊηβὶ γοῦγ ΡΙ]]οννβ, νν μεγεζυζζά γε [Π6Ὶ6 
μυηΐ [Π6 5015 ἴο τᾶ κα λεγε ἔγ, δῃὰ 1 νν}}} ἔδασ {Πϑῖ ἔτοα 
ΥΟΌΙΪ ΔΙΙΏ5, πὰ 11} Ιεῖ (86 500}}5 ρΌ, ἐζεῦξ ἴῃ6 5οι}}]5 ἴῃδὶ γε 
Ὠυπί ἴο τρᾶκα Ζλεφῃ ἦγ. Ὑουγ Κοιοηθίβ 4150 Μ}} 1 ἴ6ϑγ, δηῇ :ι 
ἀο να ΤΥ ῬΘΟΡΙῈ ουΐ οὗ γοῦν μαηά, δηᾶ ἴΠδῪ 5141} ὈῈ πο 
ΤΟΤΕ ἴῃ γοῦν Ὠδηά ἴο Ὀ6 Ὠυηϊδα ; δηᾶ γε 5}4]}} Κπον ἴμδι 1 
ἄγε ἴὴ6. [0ΒῈὉ0. Βδοβϑιι56 τυζίζ 1165 γέ ἢᾶνα τηδάθ [ῃ6 δαί οὗ 24 
16 τἱρῃΐθουβ 544, ψῃομλ 1 ἢᾶνα ηοῖ τηδάδ 546 ; δηά 5Ξίτϑηρίῃ- 
Θηδα [δ6 μαηάς οἵ ἴῃς νιοκαά, [Πδὶ ἀξ 5ῃοι]ά ἠοῖ γϑίυσγη ᾿ΤΌσΩ 
15 ψιοκεα νὰν, Ὁ. Ρτοχηϊδιηρ Ὠἰπλ [πᾶ : [Πογοίοσα γα 5}4]] «3 
566 ΠΟ ΙΏΟΤΘ ΥΔΗΪΥ, ΠΟΥ αἰν]η6 αἸν! δι] 5 : [ῸΓ 1 Μ}1} ἀβ! νοῦ 
ΤΩΥ ΡΘΟΡΙΪδΘ οἷ οὗ γουγ Βαῃᾶ: δῃᾷ γ6 5Π4}} Κπον [ἢδὲὶ 1 ὧη 
[Π6 ΓΟΒΡ. 

νυ. 20---2323. (ΟΠαβεβειηεηΐ οὗ {Π6 Ῥγορθοίθββοϑ, 
«ολεγσνγι ἢ γε 1ἦ6γε ἀτρη)] ΟΥἍ, τολέγέ (οσ, ψμογεΐ) γε Βυηῖ. Α 

δΠρῆϊ σἤδηρε οὗ τεδάϊηρ σίνεος, νῃεγεν γα δυηΐ (Ταῖρ. 5.γχ1.). 
ἕο τηιαξέ ἰἤδτη Α)}] Οὐ, ἂ5 ἘΝ. πιασρ. ἐξε διγάς (Ἐπν.). ΤΙΧΧ,. ομασῖβ. 
Εογ ““ΡΙΠ]οννβ᾽" δ5 ἀῦονε Μάιίς. ΤῊδ Ἔχργαβϑβίοη “ὁ ἔγοτω γουῦ ἀγτη5᾽᾽ ἰ8 

Ὠοΐ ἴο Ὀ6 ἰοτοθά 80 88 ἴο ΠΩΡΙῪ δὶ (ἢ6 Ὀαπᾶς οἵ 8116ἰ5 ψεσὸ θουμά 
ὍΡΟΙ [Π6 Δύτὴβ οἵἉ ἴπ6 ῥρσορμείεϑββοβ ἰπειηβεῖνοβ (οἴ. ψ. 18). 

ανθῃ Ζ.έ τομίς ἐλαΐξ γε τι] ὙΤΠδ τεδαϊηρ ἤοσα 15. πο ἀουθῖ σοχτυρί. 
Το δαϑβίοϑδί σἤδηρα ἰ5 ἴο τεδὰ : 1 ψ]}] [εἰ [ἢ6 5οὺ]β σο, σῇοβα [1{6 (πὰ ρἢ}- 
5Πδ1)} γε δυηΐ 85 Ὀἱγάβ ; οἷ. Ῥτον. νἱ. 2 ““ἴἢε δάἀυ]ίετοθβ Πυπίεϊἢ ἔὸσ ἴῃ 6 
Ῥτεοίουϑβ 11{6.᾽ ΟὈΟΥΏΪ]] τπᾶκαβ [Π6 Ἔχοθὶ]θηΐ σιιρρεβίίοη : “1 Μ}}}1 Ιοὲ (88 
5015 ρῸ ,,ε:6 [τεδάϊηρ' οἰμδη Ὠορῃϑῃΐτ) [μδῖ γε Ὠυηΐ.᾽ 

22. ἀεαγέ οὗὨ ἐάς γέρλίεομς σα] Οὐ, ἀϊδοουΐαρα ἴῃ6 ἢδατί οἱ (6 
εἰρη ΐθουβ---ορροβεά ἴο ““βίγεηρίῃθη ἴῃ6 παπᾶς οὗ [ες νὶοκεά. Τῆδ 
φνοσαὰ τοηάογοα ““τηδᾶθ 5 ΟΥ ραϊπϑα ἴῃ ἴΠ6 επὰ οὗ [ἢξ οἰδιιβε τιϊρς 
Βδᾶνε Ὀδδθῃ δχρεοῖεά. 

ὧν 2γορεεηρ ἀΐνε 175] ἘἈδίμεν: δπᾶ 00 βανϑὰ δ1γν9 ; 11{. 50 85 ἴο 
δᾶν6 Ὠΐῃη αἰῖνθε. Τα ἀσϑηῖΐ ἰ5 ἢοῖ ἜΧΡΙτΘββϑα. 

28. ΤΠε Ἰυάρστηεηϊ οὗ αοά ἰ5 ἂἱ βαηὰ ψῇϊοῇ 58.411 τπλακα δὴ οπὰ οὗ 
Δ11 [αἶθϑα ΡΥΟΡΏΘΟΥ πᾶ αἰνὶπαιίοη. ΓΟ. χιϊ. 24; Μῖς. 1. 6, 7; Απὶ. 
ν11. 11. ΤὨς ἴβϑια οὗ ἴπΠ656 ἡπάρτηεηΐϊβ 584}} Ὀ6 [μαι [ἐβονδῇ 5841} Ὀ68 
Κπονῇ ἰη {τ ἢ. 

ΓΗ. ΧΙΝ. ΑΝΘΨΝΕΚ ΤῸ ΙΘΟΙΑΤΕΚΞ ΝΗΟ ΙΝΟΌΙΚΕ ΟΕ ΤῊΗΕ [ΟΚΌ. 

Τῃ οἷ. ΧΙ. ἘΖΕκΚΙ6Ι μα ἀεηουηςεα [ἢ ἔαἶδε ργορῇῃεῖβ ψῇο Ἰεα (ἢς 
ῬΘΟΡΪςΕ δϑίγαυ, δῃὰ δὰ {ῃγεαϊεπεά [πε σι δχιγραιίοη ἔγοιη [86 
᾿ΘΟΒΙΙΩΌΠΠΙΥ οὗ ἰδ6 Τογᾶ, Βυΐ [π6 ᾳυσεοίίοη οὗ 8]56 ῬγορῇθοΥ 15 ἠοΐ 
γεῖ εἐχῃαυβίρα. [{ Πμᾶϑ δποίῃοι 5ἰάθ, [{ ἰ5 ἴσας {πᾶΐ ἴδ]56ὲ ῥσορβεῖβ 
τη ἰβἰεδα (6 Ῥέορίς, Ὀαΐ 1 15 Θαυ4}}ν ἵγας μὲ ἰΐ 5 ἴο ἃ ψτοηρ- δα 
Ῥθορὶς παῖ ἴῃς δχίβίθηςε οὗ ἔα]5ε ργορῃοίβ 15 ἄπ6θ. ὍΤῇῆα βίσοηρ ουττγεηΐ 
οὗ ῥεύνευβα ἱποϊϊπδίίοη ἴῃ (6 ρεορὶε σύγθερβ {86 ρσοριδί αὐγὰὺ Ὀείοτο 
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14 ΤΏἬρη οδης οογίδϊῃ οἵ ἴῃ οἱ ἄθὺς οἵ 15.846] τηἴο τηρ, δηᾶ 
2 5884 Ὀδίογα 6. Αμα [ἢ6 νοζὰ οὗ ἴῃ6 ΒΡ σϑ6 υηΐο Π6, 
3 ΒαΥ]ηρ, ὅοὴ οὗ τηδῃ, ἴπεϑε τῇβδη ἤᾶνα δεῖ ὉΡ {πον 140]5 ἴῃ 
{μεὶγ Ὠεατί, δηά ρὰΐ [86 δια Πρ ΌΪΟοΚ οὗ {μεῖς ἱπὶ αν 
Ὀδίογα {Π6}Ὶ ἔχασα : βϑῃου Ἱά 1 ΡῈ ἱπαυϊτεα οὗ αἱ 411 Ὁγ ἰμειῃὴ 

ἴζ; Πα ἰ5 δηιςθᾶ, δῃὰ δηϊεσηρ ἱπίο ἴπ6 τηϊηα οὗ ἴῃς ρθορὶε, σίνεβ βυςο ἢ 
ῬΓΟΡΏΘοΙα5 85 σοϊποϊάς νὴ ἢ τΠποὶγ ἀδδῖσαβ. ὍΤῆδ 6ν]] οὗ ία]|56 Ῥσορῆθου 
8 ἄυε ἴο ἃ ἀξοροσ ἃῃά τηοσα ρεγνδϑῖνε 6ν]]} ἤδη 1ἴ5ε]; ἰἴ 5 ἱηάἀδοά 
ἃ ἡπάρτηεπί ἔγουῃ (ὐοὰ ὕροὴ ἴμ6 ἐπηάαμηεηίαὶ 5'η οὗ [6 ρδβορὶβς, {πεὶγ 
Ιάο]αίτ (ν. 9). ὙΤμετγείοσα [Π6 ἴσια ρσόορηδὶ ἢᾶ5 ΟἿΪΥ οὐδ ΔΏΒΜΕΙ ἴο 
σῖνε ἴἰο (ῃς Ρδορὶε ψ]ο σοηβα]ὲ Ὠἰτα---Ραΐ νὰν γουγ 1Δο]αῖτε5. ὍΤΠα 
ΠΠαρίοσ μδ5 ἵἴνο ραγίϑ : 

ΕἸγβίῖ, ὑν. 1---11. ὙΠοΥΘ 5}4}} 0 δῆϑννεγ Ὀ6 ρίνθῃ ὈΥῪ ἴπθ ρτορδεῖ 
ἴο Ἰάοἷαῖοτβ ψο ἰπααῖγα [ΠὨσουρ πΐπι Ὀαΐ [ἢ δῆϑνγεσ, Ῥαΐϊ ΑὙΨΑΥ γΟΟΥ 
1ἀο]αίσῖε5 οἵ ἰοοῖκ ἔοσ (ἢ Ἰυάρπηεηί οὗ Οοά.᾽ [1 ἃ ρυορβεῖ 168 Ὠίτηβοὶέ 
ὍὈὲ δηἰοεα ἰο ΔΆΒΟΣΥ [ἴῃ6 Ρ6Ορ]δ αἰϊεγ {Πεὶγ πλϊπα, μ6 δηὰ (ΠΟῪ 5}4]1 
ΡῬοΠ5ἢ τορϑίμου, 

ΘΕΟΘΟΠΑΪΥ, ν. 12---22. ΤὨῊΒΘ ῬΓΠΠΟΙΡΙΟ οὗ ἴῃς Ὀϊνίπε Ἰυἀρτηεηῖ. ΤΏ 
Ρζδβϑεηςα οὗ τἱρῃΐθουβ πῆθὴ διηοηρ ἃ β'ηπι! Ρ6ΟρΡ]6 5}4]1} ποῖ βᾶνε (Π6 
βἰπηδίβ; [6 Γρη δου 5141} ἀθ ! ν σ ΟὨΪΥῪ {πεῖν οννὴ 5005. 

1. 9. ΑΝΘΨΕΈΕΒ ΤΟ ΙΡΟΙΑΤΕΒΚΕ ΗΟ ἹΝΟΌΙΒΕ ΟΕ ΤῊΕΞ [ΟΚΡ. 

1, εἰώεγς οὗ γα Ὅμαῖ 15, ἴῃ ρΡοϊηϊ οὗ ἔαοϊ, οἰάδυβ οὗ ἰἢθ δβχὶ]θϑ ; 
Ὀυΐ ἴῃ τδὰ ἴῃ6 Ῥγοόρηδί 5665 τϑργβδϑθηίδίναοβ οὗ {π6 ποιβε οὗ [1ϑγδοὶ 
Ὀοιἢ δἵ ἢοπηθ ἀπά δγοδὰ (νυν. 4, 7), ἀπὰ ψἤθη δ γεθϑίηρ ἴδια Πα [665 
Ὠἰτηβ6 1 βρεακίηρ ἴο ἢΪβ Ρθορὶα ἴῃ 11 ρίασθβε Οἵ. οἷ. νἱῖϊδ. 1, χχ. 1. 
ΤΒεβα οἱάδιβ σᾶ δηᾶ δῖ Ὀεΐογε Ὠϊηη. [{ 15 βοδύσθὶν ργόῦδ]6 ἰδδΐ 
(ΠΟΙ Ργδβθθοα ψὰ5 ἄυε ἴο ἴδ ργορ δῖ 85 νγογὰξς ἴῃ οἷ. χἕνὶ., ἀδπουποίηρσ 
{πεῖν ἴα]56 ρυορμεῖβ.Ό [ξ τηὶρῃϊ πὸ ἄουδὶ Ὀ6 Ξυρρορεα [δαὶ (ΠΕΥ τνεσα 
Ῥεγρ χοᾶ ΌΥ ἴλεβε ἀεηυποίαιίοηβ, δηά, ποΐ Καονηρ Ώοτα ἴο Ὀεϊΐϊανα, 
νναϊϊοά οὐ ἴμε ρῥγορῃεῖ ἴοσγ βοῖὴβ διγί μοῦ δ] ρ ἢ οηηθηῖ. [1 ἰ5 τηογε 
Κεῖγ ταὶ {πεῖν τπουρἢ5 γεῦα οσσαριοα ἀρουΐ [6 58] 6 δηάᾶ [ἢδ6 ἔπ γα 
οὗ {μοῖγ σον, δπὰ {μδὶ ἴμοΥ Βορεά ἴο Πεδὺ βοῃῃείϊηρ τηογε ἴσοσα 
ἘΖΕκκΙ6ὶ ου 1656 βιιδ]θοῖϑ8. 

8. “εἰ τ2 ἐλεῖγ ἑαοίς 11} 1Τὰϊ. λώῦε ἠαϊα ἐλεὶγ ἑάοίς τονε 1:1» ἀδαγέ, 
Ὑ ΕΟ ἀΡΡΘδΥβ ἴο τηδδῃ, ἰαϊα (πεῖ οἡ {Π6}Γ πχϊηά5, Ὀυπὶεα [πεῖν (Πουρῖβ 
δηά Β]]οὰ {πεῖν αβδοιϊοη5 ν 1 [Πθτι. 

σἐεγεὀἑγρδίροξ ο77 {4217 ἐρῖφῖίν ΤὮδς τείδεγθησα 15 51}}} ἰο ἴῃς 14ο]5. 
ΘΙ ΠΡ ΌΙΟΟΙς οὗ ἰηπϊαυ! νυ 15 [δῖ ον ΜὮΪΟΒ ομα [4115 ἀπά σοιϊημῖίβ 
ἰπί αυ γ, 566 οἡ οἢ. νἱΐ. 19. 

δεΐογε ἐλεῖγ 7.6] 1.6. Ὦανε ρἰδοθᾶ ἔπθῖα ἴῃ [ποὶγ νἱονν, οὐ, 50 85 ἴο 
ἴο!ονν ἴδηι; οἵ. ν. 6 “ἴσῃ ἀνα γοὺγ ἴδοες ἔγοπι 41} γοῦν δροπηὶ- 
πδίϊοῃϑ ;᾽ Ρ5. χυΐ. 8, οἱ. 3. Τὴ ἰδηριάᾶρε 15 ἢρυγαῖδνε, Δηα ἄοες ποῖ 
ἸΤΩΡῚΥ Ἰἰΐογαὶ βειρσ-ρ οἵ 140]5. 

σλοιία 7 ὁέ ἐγμιφείγεα 977] Οτ, 584}1 1 16εῖ τωγβϑῖ θὲ ἱπαυϊγεα οὔ 
[μαι ἰ5, 51.411} 1 ρῖνβε δὴ δηβινοῦ ([πγουρῇ [Π6 ῥγορῃοῦ)} οἴ. 15. ἴχν. «, 
ψῃογα “Ἰπαηυγοὰ οὔ 18. ραγα]]6] ἴο “5 Ἰουπά.᾽" 
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ΤπΠοτζγείογα 5ρεθακ υηΐο (6 πὶ, Δηα 54Υ τηἴο [Π 6, ΤῊῸ5 581} 4 
ἴῃς Ι,οτὰ ΟΡ ; νειν ἤδη οὗ [Π6 ἤοτι56 οὗ 15γ86] [ῃδι βϑίίθῃ 
ὉὌΡ ἢ15 1άοἷς ἴῃ ἢ15 πϑατί, δῃὰ ρυϊίθιἢ [Π6 βδιυτ ]ΙΠΡΌ]οοΙΚΚ οὗ 
Ἦϊ5. ᾿παα ν Ὀεδίοσγε ἢϊ5 ἔδοθ, δηᾶ σοϊηείῃ ἰὸ ἴῃ6 ρσόορμει; 1 
[ἢ ΙΟΒΡ ΜῺΠ] δῆβναῦ ἢ {παῖ σοϊηθίῃ δοσοσζάϊηρ ἴὸ 1[ῃ6 
τα ας οὗὨ 15 14οἷ5 ; [ῃδὲ 77 τᾶν ἴδκα 1ῃ6 Ποιι86 οἵ [15Γ86] ς 
1 {6 }γ ον ποαγί, θθοδιιβα [ΠΟΥ 16 4}} δϑίγδηροα ἔγοιῃ τὴ8 
(ΚὨγοῦρ {ΠΕ 1015. ὙΤὨογείοσα 547 ὑπο (μς ἤοιι86 οὗἉ [5786], ὁ 
ΤὨι5 5α τ [6 Τιοτὰ ον ; Ἐερθηῖ, δηα τ γοωγεείσες ἴτοτὰ 
γΟΌΓ Ἰ40]5 ; δῃα ἴὐσῃ ἂῪ ὙΟΌΣ ἴδοθβ ΠΌΤΩ 4}} γΟυΓ Δ ΟΠΊ]- 
ὨΔΙΊΟΩ5. ΕῸΣΙ ΘΥΘΙῪ Οἠδ οὗ [πε Ὠοιιδ6 οὗ ἴ5γδ6], οὔ οὗ 186 7 
ΒΌΓΔΩΡΘΙ [ἢδΐ 50] ἸΓΠΘΙΒ ἴῃ 1586], ΠΟ ἢ βαρδγδίε ἢ Ὠϊτηβα 
ἔτοτῃ τη6, δῃᾷ βειίδίἢ ὉΡ ἢ15 14.015 ἴῃ 15 Ὠδαγί, δῃὰ ρυϊίεδιἢ 
[6 δία Πρ Ό]ΟΟΚ οὗ 15 ᾿ΠΙΔΌΠΥ Ὀοίοσταε ἢ15 ἔδοθ, δηά 
οοιηθίῃ ἰο ἃ ριορῇῃεῖ ἴο ᾿παυῖγα οὗ ἢϊπὴ σοῃοθγηϊηρ 16; 1 [Π6 
ΓῸΚΡ ΜΙ] ΔΏβνΕΣ ᾿ἰπὶ ὈΥ Πγβ6]; δηα 1 ν}}} δεῖ ΤΥ ἴδε 8 

4. ΤΙ Ιοσὰ ᾿11 δηβνγοῦ ϑυο ἢ τηθη ἀϊγος γ [Πγοιρὴ Ηἰταβοὶ, ὉῪ 
ἱηνοϊνίησ [πο πὶ ἴῃ ἴΒ6 σοῃμβεαύθῃοεβ οὗ ἰμεῖὶγῦ οὐ η 1Δο]δίσε5 δᾶ ἀδ- 
βίτουίησ {Πετλ. 

σεζέείά τῷ δῖς ἑάο 5] (ΟἹ, τ. 3. 
εὐὴΐ αρϑτυεῦ ἀξηε ἐλαξ εονεεῖ}}] 1 (5 τοδάϊησ ὈῈ δάορίεά, (6 τεη- 

ἀοηρ τηδὶ Ὀ6, 1 ἴΠεῈ Τοτὰ ψ|}}] Δηβθνοῦ Πίπι; ἢδ σοπιεῖῃ ἴῃ (ἢ6 
του] εἰτυ6---ἃαὶ πιοαηΐϊηρ ΠΟ μᾶς ὯῸ ῥγοραΌ} 7. ΤὨς ρῥγεβεηΐ ἰοχίὶ 
τεδλάβ, 1 111 δῆϑδννεγ Εἴτη δοοογάϊηρ ἴο ἰΐ, (1.6. 186 ἰηϊᾳαγ, οὐ [Ὡς 
βἴα Ὁ] 1 ρ- Ὁ]ΟΟΚ) (αν 6η) δοοογάϊηρ ἴο [6 τιυ]ταάς, ᾶς. [Ιη Ψ. 7,  ἤοτα 
186 βᾶπη6 ΘΧΡρυθβϑίοὴ Οσου5, ἴἢ6 τοδαϊηρ 158, “1 Ψ1] δῆβννεῖ ἢΐτὰ ἐγ 
»εγεοίζ,᾽" δἀηὰ [86 ῥγαβϑεηὶ ρᾶβϑᾶρα ῃδα Ὀείϊεσ Ὀ6 δϑϑιτηϊδίεα ἰο ψ. 7. 
ὙΥΒαὶ ἰ5 τηδδηΐ ὈΥ ἴμ6 οὐ ̓β δηβννοτηρ ὁἸΠτοῦρἢ ἰπλ5 61 Γ᾽ 15. βἰδῖθα 
Ψ. 8, “1 ἈΝ} 5εῖ ΤΥ ἴδοα δραϊηβὶ ἴμαὶ τωδη. ὉΤῈ δῆϑννοσ Ψ}}} 6 
εἰἴνθῃ ἴῃ δοίβ οὗ λυιιάρτηθηϊ. 

αερογ ϊηρ 9 ἐλε »ερζεζεα4)] ΤὨς αἰνίης οἰδϑίβοαθηΐς ψ1}} 6 ἤεανΥ, 
Ῥτορογίἰοηᾶία ἴο ἴΠ 6 σσοββ [4] συ. 

δ. {αξε...ἐκε ἐλεῖγ, στυν ἀσαγὶ ΤὮΘ 5 ΠΟΥ 5 δἰ 15 ἰκὸ ἃ 5πᾶσε ἴῃ 
ὙΥΔΙΘΗ Πα 15 οἀρίατοα ἀπὰ ἀεδίγογοα; 5ϊη σαστίαβ 15 οὐγῃ ται θυ Ιοἢ 
ἴῃ ᾿ἰἴ561[ (7]οῦ νἱϊ. 4. ΤῈ ρῆγαβθ ““1ἴδκα [δῖ ἴῃ {πεὶγ ον ἢδατὶ᾽»ἢ 
15 Ἔἐχρ αἰηθὰ Ὁγ (16 ψογάβς (ῃδὶ [0] ον, ““Ῥεδοδυβα [ΠΘῪ ἅγὰ 41} Ἔεδισαηρεά 
ἔτοιη τὴ {πγουρἢ [πεῖν 4ο]5.᾽ ὙΒοΙν “μοαγι᾽} 5 [ῃ6 Ιἀο]αΐτουκ ἀϊγδοίοὴ 
οὗ (πεῖν 1[πουρδῖς δηὰ δἤεξοοηβ; ἴῃ [15 {Π6Υ 5841} Ὀ6 ἴαἰκθὴ (υζ. 3, 4, 7). 

6. ΤΏε 2γοῤλεί ἰ5 τοὶ ρεγϊοα ἴο σίνα δὴ ΔΏΞΕΥ ἴο ΔΩΥ ἰΠα401Γ165 
οὗ 5.ἢ}; ἤῆθῆ. 6ῃονδῇ Ψ1]1 δηϑνεῦ (Π6 πὶ ἰπγουρἢ Ὠϊη561{ (ν᾽. 7); 1868 
τηθϑβᾶρα ΜΨΏΪΟΣ [ἢ Ργορῃεῖ ἢδ5 ἴο ἀΕἸἶνοΣ 15, ταρθηΐδησα οὐ ἀεϑίσιοιϊί οι 

Ἴ. Φὐε7.) ογιδ...σογογρσίλ τε 95γαεΠ] Οὐοἴὰρ. [μον. χνὶϊ. 8, 10, 13» 
ΧΧ. 2, 8η4 τοιηατῖ Οἢ Ὁ. 1 ἀῦονθ. Οἡ ““βειιεῃ ὑρ᾽ ςἔ. ν. 3. 

ἄρ τσεν ἀΐρε ὁ) τινε) Οὐ, [του ρῇ τα 561, αἰ γθ Ε]γ ἱπ ἥξεὶς 
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᾿ δραϊηδὶ (Πδΐ τηλῃ, δηα ν1}}} τβαϊκα ὨΪτὰ ἃ βρῇ δηᾶ ἃ ργόνεσῦ, 
ΔΑ 1 ν}}} σαξ Ὠϊπ) οὔ το [6 τηϊᾶβί οὗ τὴν ρβορὶε ; δπὰ γε 

9 5141} Κηοῦ μα 1 κ»»Ὼ,»ς ἴῃς. [0ΕΡ. Αμπά 1 [μ6 ρσορβῃεῖ ὈῈ 
ἀξοεῖϊνεα ψἤθη ἢ δίῃ βροΐδῃ ἃ [πϊηρ, 1 [ῃ6 ΒΡ μάνα ἀθ- 
σαἰνεα [Πδΐ Ρῥγορῃδί, δηὰ 1 Μ1}} βἰγείσῃ ουὖἱ τὰν μαηᾶ ἼΡΟΩ 
Ὠϊτ, δῃὰ ν}1] ἀεβίσου Ὠϊτὰ ἴσοι [ἴῃ6 πηϊάϑί οὗ ΤΥ ΡῬθορὶα 

το ἴ5γαθὶ, Απα [Π6Υ 5}4}] θθδγ ἴῃς ρυη]βητηθηϊ οὗ [ΠΘῚΓ ΙΠΙΔΌΪΥ : 
τ[ῃ6 Ρυμιβῃτηθηΐϊ οὗ [Π6 ρστόρῇδί 5141} ΡῈ ὄνθῇ δ8 [ἢ6 ρῬυῃϊβῆ- 

8. 6 ῃονδῆβ δηβννοῦ ἴο ἴῃς ἰάἀοϊαίτοιι ἱπαυΐγοῦ: ἢ6 Ψ}111 τηᾶῖτα Ὠΐτη 
ἃ 5'ρηι) δηᾶ ἃ ρύόνεῦῦῃ, δηᾶ ουϊ Ὠἰπὶ οὔ ἔτοτῃ ἢ]5 Ῥθορῖδ. 

νιαξό λέγε ἃ τἔρη)] Τὶς 15. [ῃ6 ἰτδαϊτοη 4] τεδαϊηρ (Βαοτβ ΖΦ σοξ. ----- 
ΒΙΡΉ. οἵ «ἦν, οἷ, χχὶ. τό; 700 ἴν. 20). ΚΝ. ἰοϊονβ ἃ ἀἰβεγθηῖ ἰοχί. 
Οη ““5:ρῃ} ἄς. οἵ. ΝΡ. χχυὶ. το; Πευῖ. χχυῖ δ. 27. 

9--11. ΕᾺἈΤΕῈ ΟΕ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕῚ ΨΜΨΗΉΟ ΟΙΝΕῈΘΒ ΑΝ ΑΝΘΕΞΕ ΤῸ 

ΙΘΟΣΑΤΚΟῦΘ ἹΝΟΌΙΕΕΚΒ: ἨΔ ΑΝῸ ΤΗΒΡῪ ΘΗΑ,ΑΙϑϑ, ῬΕΚΙΘΗ͂ ΤΟ- 

σΕΤΗΒᾺ. 

9. ὁὲ αἰδεεένεα τυλεηε ἦς λαΐά τῥοξο}) Ἐδίμοσ, Ὀ6 ἀδοεϊνβά (οσ, βη- 
1064) δῃὰ βρϑδὶς 8 ψοχὰ, 1.6. ἃ ῥργορμοῖϊς ψοσζά, οἷ. χὶϊ, 25 σέζΖ. ΤὨ6 
τηθδηϊηρ Δρρεᾶσβ ἴο δὰ: ἰἔ ἴῃ6 ριορμοῖ, δπίθπηρ ἰῃηΐο ἴῃ6 “ἢοατγι᾽; 
οὔ [με Ἰἀοϊαίοσβ, ἴῃς οἷγοῖὶα δῃὰ αϊγεοϊΐοῃ οὗ {πεῖν Γπουρῆῖθ, δηά (6 
δθηογαὶ βρὶτϊς ψνῃϊοἢῇ δηϊπιαΐῖθβ (θὰ, ρῖναβ ἰμβθῖ ἃ ρῬιορβμεῖϊο ογδοῖς 
νν ὨΙΟἢ οοἰποίάεβ ἢ τς ᾿ἰπ6 οὗ (μεὶγ {μουρηῖβ, δπὰ ἴπι5 ὨθΙρ5 ἴο 
[οβξίοσ (μοὶγ ἀο]υβίομβ, [πὲ ργορμδῖ Ὠἰμη56} ἢᾶς Ῥθθη βοάυσθα οσ δῇ- 
ἰοεά; δηὰ 1 ἰ5 [86 1οὐὰ ψῆο [ᾶ5 δηθὰ Ὠΐϊ. ΤΏ μαββᾶρε ἢδδ5 
ἃ Ταβο απος ἴο 1 Κίηρβ χχὶὶ. 2ο. ὙΠοῖα ἃ ᾿γἱηρ σρί τς σαῖς ἕοσυίῃ 
ἥοτῃ ἴῃς [,οτὰ δηὰ δηϊογοα ἰηΐο [6 Ῥτορῃεῖβς οὗ Αἢαὶ» απὰ ἀεοοϊνοα 
ἴμοπι, 580 ἰμαΐ {πε ὺ δηϊεγεᾶ ἰηἴο ἴ[π6 ααϑῖστι οὗ ἴῃ6 ν]οκοὰ Κίηρ δὰ 
δᾶνα δῇ ΔΏΒΨΟΙ [ΔνΟΌγΑὈΪα ἰο Ὠΐπι. Ηδγα 1ΐ 15 ἴῃς 1,οτά Ὠϊπι561{ τ 8ο 
Θητο65 [ἢ6 ρτόορῃεῖ. [Ι͂ἢ Ὀοίῃ οὔϑ6ε5 [5 δηςσοπηοπὶ οὐ ἀεοδρίίομ ννᾶ5 
ἴῃ Ῥυπίβιηθηΐ ἴοσ ῥσγενίουβ βίη. ἘΖθκῖθὶ ἄοθβ ποῖ ἀρρϑαῦ ἴο τεῆδοϊ 
ὉΡοὴ πε ροΐϊηὶ ψβεῖμοῦ {π6 ῥγορμαὶ Ρεΐογσε Ὀεϊηρ ἀδοεϊνεα τψᾶβ {π|6 
ΟΥὙ ίαἰδε. Τἢς ““Ριορῃει" Ὀαδοδιῆς ἔδϑδα ψῇεηῃ ἀεδοεῖνεά, ἤθη 6 
εηἰετεὰ ᾿πῖο [ἢ6 ϑριτἱϊ δηὰ Ῥυγροβεβ οὗ (μ6 1Δοϊαίεγβ, δῃὰ βροκα ἃ ψοσά 
ἴο ἴῆοτα ἰῃ ἴῃς Ἰἰης οὗ [δεῖν βίθδι! οοπάποϊ δηὰ πορεβ. Απά (ἢϊ5 ψοσὰ 
τΤΑΘΥΘΪΥ μαγάδηθὰ {πεῖ ἴῃ (86 ῖγ τη δηα νγὰβ ἃ βίβρ ἰονναγὰβ ἰαἰκίην 
[Πδὰ ἴῃ (Ποὶγ οὐσῃ Ὠδαγί (Φ. 5). 

10. Βοίδ [μ6 Ρϑορὶβ δῃηᾶ ργορῃεοῖ 5Π.4]1] ρευῖίβ ἰοσείμοῦ; [86 Ρυῃίβἢ- 
τηδηΐ οὗ [6 οπα 5}8]1} Ὀ6 85 [ῃδϊ οὗ ἴῃς. οἴβοσ. ΑἸγδδαυν [6ζσ. χὶν. 15, τό, 
ΧΧΥΪΙ. 15. 

ΤΗΑ ΑΡΒΕΕ τοϑίβ ΟἹ βοῇ σεηδγαὶ Δϑϑα τ Ρ[ΟῺ5 8ἃ5 ἴμεβα 1. Τῆδὶ [μ6 
Ῥιίμοῖρ] 65 οὗ ἴμ6 οοπϑίϊ(αἰίοῃ οὗὨ ϑσγϑϑὶ δύ Κπονῃ, δηᾶ [ἢ6 ἐπιπαδιηδηΐαὶ 
Οης ͵ἰ5, ἴοι 50.411 ᾶνε πὸ οἴμοσ ροάς θείοτε Μ6. ῬχγοῦΌΔΟΙΥ Εζεκίοὶ 
ἰηϊοεγργοϊθα (ἢ}5 ἄχβὶ ῥσϊηοῖρὶς 45 ἤοβοα αἷά, ἱποϊυάἀϊηρ ἀπιοηρ ““οἴοχ 
δοάδ᾽᾽ ποῖ ΟὨΪγ ροάβ αἸβεσγεηΐϊ ἔτοῃῃ [εμονδὴ, Ὀυϊ ἱπηᾶραθ ΟΥ τεργεβοηΐα- 
τἰοῃ5 οὗ Τ᾿ ἐμοναῖι Ὠἰτηϑο] (5. νἱ. 6). Μεπηβ ἢγϑι ἀπ πὰς ἴο Ὀ6 ἴτιαα 
ἴο [}15 Ῥυῖποῖρ]8 ; οἴ. [86 5 ΠΊΤΊΔΥΥ ργοοδεάϊηρ δἀνοσαϊοα ἴῃ Ὠ δαί. χὶϊ!. 2. 
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τηβηΐϊ οὗ ἢ [ἢδὶ 566 Καί μρϑὸ ἀΐρε; ἴῃαϊ [ῃ6 μουδα οὗ [5Γ86] ες 
ΤΩΔΥ ΡῸ ὯΟ ΠΊΟΓΘ Δ5ΙΓΑΥ ΠῸΠῚ 116, ΠΘΙΓΠΘΥ 6 Ρο]]υϊεα ΔῺγῪ 
τοτα ΜῈ 4}} {ΠΕΣ ΔΘ Υ 55 οὴ5; δῖ (ἢδΐ [ΠΟΥ ΤῊΔΥ ὍΘ ΤΥ 
ΡῬΘΟΡΙΟ, δῃηᾷ 1 τύ ἢὲ [πεῖν αοά, 5418 ἰῃ6 1,οτὰ ΟΡ. 

Τῆς ψνοχά οἵ ἴῃ6 Γ[ΟΒΡ σδηθ ἀρδὶῃ ἴο ΤΏ6, βυϊηρ, ὅοη οὗ να 

Το ἴδμοβε 0 5ϊῃ δραϊηβί (Πἷ58 πιπάδιηθηίδὶ δγίἷς]ε οὗ σε] ρίοη 411 οἵμεσ 
τα] ρίουβ οβῆσες ἀπὰ ογαάϊμδησεϑ, 50 (ασ ἔτοίῃ Ὀεΐηρ δ ποβοϊαὶ, τὸ τηδᾶθ 
ΌΥ ἀοά ἃ τηϑδη8 οἱ ἀεβίτιοιίίοη. “Ἴ6 ῥγεδοῃίηρ οὗ (86 τι ργορδεῖβ 
ΟἾΪΥ Βαγάβθῃβ (15. Υἱ.)}; ΟΥ ΡΥΟΡΉΏΘΟΥ ΤΥ θα ἰὐγηθα ᾿ηΐο [4156 ῬτορῇθοΥ. 
ΤΙΣ τηδῃ 0 ΨΠΕΠΡΊΥ σοιητοϊίβ δίῃ μα Ὀεϊίευ Κϑορ οἶθασ οἱ τεϊιρίοιιβ 
ΟΥ̓ δησα65 δηὰ ρογοιτηδησθβθ Απά (Π6 ““ρσυορμοῖ" (Ἔνεὴ [ῃ6 πηοάδσῃ 
Ο0Π6) δα Ὀδίογ θαρ οἰθαγ οὗ νἱοϊκεα τηξη, ἰοϑῖ 6 βῃου]ὰ Ὀ6 56 85 [86 
ἱπδίγατηθηϊ οὗ [ΠΕ ΙΓ Ρααβ ηθηΐ δηα ρου5 ἢ [Πο. 866 οἱ 11]. 20. 

11. Ὑεῖ 411 (πεβα Ἰαάρτηθηίβ οὗ ἀοά δᾶνε ἃ ἔδγ- οδ΄ πιοσοι! οπὰ ἰὴ 
νίαν. ὉΠΟῪ ἅτε ἃ Ό]αβί οὗ ἔσχε δηὰ οὗ ᾿παρστηθηΐ ἐο σομβδυτης (ἢ6 5'η οὗ 
[Π6 Ρξορΐα ([5. ἰν. 4), δῃὰ ψῇδη {Π6 ἰοιηρεβὶ 5 ονεραβϑὶ [Π6 5ΚΥ γίϑεβ 
οΙεασ Ὀεμὶπά---ἰμαὲ [ἢ6 ἤουδβα οὗ ἴβγδθὶ ΡῸ πὸ ἸΏοΟσΘ δϑίΔΥ.. Ὀυϊ (παῖ 
[ΠῸῪ ΤΥ Ὀ6 ΜΥ ΡΘΟΡΪ6 δῃά 1 δ  Ὀς {πεῖν αοά. 

15. .-:253. ΤῊΞΒ ΡΕΕΒΕΝΟΕ ΟΕ ΚΙΘΗΤΕΟΟΒ ΜῈΝ ΑΜΟΝΟ ΑΞΘΙΝΕΌΙ, ΡΕΟΡΙΕ 

ΨΊΓΙ, ΝΟΤ ΒΑΝῈ ΤΗΞ ΘΙΝΝΕΆΙΘ. 

ὙΤῊΘ ῥάβϑᾶρα ΠΊΔΥ ὈῈ ἴῃ ΔΉΒΜΕΙ ἴο ἱπουρῃς5 ΜΨΏΪΟΒ [Π6 Ῥτορβαὶ ἔε]ῖ 
τη ρἢϊ τῖϑα ἰὴ ἴῃς τηϊηάς οὗ ἴῃοβαε ἴο ψῃομ ἢ6 βροκθ. Ηδ {ῃγχϑαϊοπμθα 
ἀεβιπιςοη ἴο Ρξορ]α δῃηᾶ ργορῃείβ δ᾽ }κα, ἃ ἀδβίπιοιίίοη ἱπα βου τηϊπαΐα 
δηῃά υηΐϊνοῖβαὶ. Ὅνεσε ποῖ ἴ656 [ἢγθαῖὶβ Ὄχαρσρεγδίοηβ ἡ γα (ΠΥ ἴῃ 
ΒΑτπΊΟΩΥ ἢ (οά᾽β ἔογηθῦ νᾶ γβ οἱ ἀδα! σ᾽ ἢ Η15 ροορὶε Μγουϊά 
ἢδ 5ἰαὺ ἴῃ πρῃίθεουβ ψ (ἢ6 τϊοκοα νου ἢς ἢοὶ ταῖποσ βράγε (8 
ὙἹΟΚΕαα οἡ ἴῃς ἰηιεγοεβθίοη οὗ ἴῃς τἱρῃίδουβ δηὰ ἔοσ {πε} βακα, 85 οἴδῃ 
ἴπ ἔοσιηοῦ (ἰπη65 ἢ (ἄδη. χΥ]!. 23; Ναπι. χίν. 15). Τὸ {Π15 [πε ρσορῆδὶ 
ΤΟΡ 165 δἴϊαυ [6γ. χν. (Πδὶ τἱρῃΐθουβ πλθη διηοὴρ ἴἢ6 ῬΘΟΡΙΘ 5}4}} ποῖ 
ἀνοτὶ ἀοὐάξβ Ἰυάρτηεηΐ, [ΠΕΥ 5114}} ΟἿἹΥῪ βᾶνε [Πδῖσγ οσσῃ 5ου]5. 

(1) υν. 12---206. Α βυρροβί(ἴοῃ 15 Ραϊ ἴῃαἱ αοά Ὀτγίηρϑ ΔηΥ οηδ οὗ δἰ5 
ἴουγν ρστεαΐ ἡπαρτηεηῖΐς, Δτλϊπ6, 6ν}} Ὀθαβίβ, ϑυνοσαά οὐ ρϑϑί!θηοθ, ροὴ ἃ 
Ἰαπὰ ἴἰο ἀδβίσου ἰἴ. Ὑμουρῇ (Πε56 [ἢτεα τῆθη, Νοδῆ, ᾿δηΐθὶ δηὰ 70 Ὁ 
ΜΈΓ 1 (Παΐ ἸΔηά, [ΠῸΥ 5μου]ὰ ὈΥ {πεῖς τἰρθουβηθβθ βᾶνα ΠΟΘΙ ΠΟΥ 505 
ὯΟΓ ἀδυρὨζοΥβ, ΟὨΪΥ {πεῖν οὐγὴ 5005. 

(2) συν. 21---23. ΑΡρ]ϊοδίίοῃ ἴο ἢ τϑηρεύῃον Μύυοἢ [685 5841} (δε 
τσ ίεουβ βανα ἴῃ6 ψιοκοα ἤδη {πε Τιοσγὰ 58.411 Ὀτίπρ 411 Πὶ5 ἔουσ βοσα 
ἡααρτηθδηΐβ ἰορείθου ὩΡΟῚ [δτυβαϊθθ. Απὰ ἰξ ἃ γτεπηπδηὶ 6 βρατοά δηὰ 
οαΥτθα ἴηἴο 411 Ἰαπᾶϑβ, [π|5 ἀρραγθηΐ ὄἜχοθρίίοη Ψ11} ΟὨΪΥ σομῆγη δρᾶ 
ἱγργα55 {Π6 ῥυηοῖρ]6 ὈΥ 5δενηηρσ ἰο 411 μονν ἱπεν 8016 [ΠΏ αἱΐεν ἀδβίσαο- 
κίοῃ οὗ ΓΤ Ἔγυβαίθτη ψγὰβ οἡ δοσουηῖ οὗ 115 ψὶοΚαάμποϑϑ, δηά πὶ σοὰ ἴῃ ἢΐ5᾽ 
τἱρῃδουβηεθβ οου]Ἱὰ ἀε8] ἴῃ ΠΟ οΟἴΕΓ ΨΑΥ ἢ 1. Απὰ (πυ5 [ῃ6 οχὶ]ο5 
ΨΠ6η (ΠΟΥ 566 ἴπ6 ννὰγ δηᾶ ἀοίηρβ οὗ (ποβε ἴμαἰ ἐβοαρα ἔτοτῃη 76 γιβα θη 
Ὑ7111 θ6 σοταξοτίεα ἴον ἰΐ5 [41], δῃὰ {μεὶσγ πιϊηάς ψ1}} Ὀς Ποὰ ἃρ ᾿ηΐο ἃ 
ΙΡΉΘΥ ΞΥπΡΔΙΠΥ ἱἢ Οοά ἴῃ ἢἰς δοίβ οὗ τἱρῃίθουβῃςββ. 

Οἱ [{π6 ΡῬγορῃδι᾽β οὐγῇ βυωρδίῃυ, οἵ. οΒ, 13. 14. 
τυ. τ5-ἰ3.14ι Βφγλίῃςι 
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τγ8ῃ, ΏΘΩη [6 ἰΔηα 5ἰπηοῖἢ ἀραϊηϑίὶ τὴ ὈΥ {ταϑραβϑίηρ ρτίον- 
οὔϑὶγ, [6 Μ1} 1 βγεῖ οἷἱ πηϊηθ βαμα Ὡροη 1ἴ, δἀπα ψ1]} 
Ὀτοακ (ἢ 5ἰΔ8 οὗ [6 Ὀτοδά {πογθοῦ, δηὰ ψ1}} βεπα ἕδιηϊηθ 

τ ΡΟῚ 1ἴ, δηά 1} ουΐ οδ΄ τηδῃ δηάᾶ Ὀεαβὶ ἔγοιη 1: [πουρῇ 
[0656 ἴῆγθα τηθῃ, Νοδῇ, Ὁ Δη16], ἀπ Τοῦ, ψγεγα ἴῃ 1, [6 Ὺ 
5ῃοι ἃ ἀείῖνεῦ ὀωζ ΠΘῚΓ Οὐ 501}}5 ὈΥ {Π6ῖγ Τρ ΘΟΌ ΚΠ 655, 

15 5811 (ἢ6 Τοτὰ αορ. [1 σαιι56 ποϊβδοῦχα ᾿εδαβίβ ἴο ρ855 
τὨτουρἢ [ἢ6 Ἰαηά, δΔηα [Π6Υ 5Ρ01] [ϊ, 50 [παῖ 1 Ὀ6 ἀδβοϊαδίθ, [δῖ 

ιό ὯῸ ΙΔ ΙΏΔΥ 455 (το ρἢ Ὀδοδιιδα οὗ [6 Ὀδαβίβ: ζάοιοἪ 
[πΠ656 [Ὦγε6 τη τσέγέ ἴῃ 1ἴ, ἄς 1 ᾿ἴνϑ, βαῖῖῃ ἴῃς Τιογὰ ὅον, 
ΠΟΥ 51|4}} ἀδί νοῦ ποτοῦ 5Οὴ5 ΠΟΙ αἀδιρῃζογβ ; [Π6Υ ΟἾΪΥ 

1) 584}} Ὀ6 ἀο]νεγεά, θὰ [Π6 Ἰαπα 5Π4}}] θ6 ἀξβοϊαίθ. Οὐ Ζ 1 

18. τυλφρ 106 ἴαμα] Ἐαΐποσ: ἃ ἰδηᾷ. ὍὙῆδ ψΠΟ]6 οὗ ν. 13 15 ΞΌΡΡο- 
βἰοη : ψ θη ἃ απ 5ἰπηρίῃ.. δηὰ 1 οἰγείςῃ.. δηᾶ Ὀγεαῖ.. δηᾶ βϑηὰ... 
δηᾷ ουϊ οἔ. 

14, ἑλάε ἐλγέφ »|52] ΒΥ 7εγεμλῖδῃ (ῃ6 Τοτὰ μα αἰγεδαν κδἱὰ : 
“ἸΠουρἢ Μοβαβ δηὰ ϑδζηῖπεὶ οἰοοά Ὀδίοσα τη6, γεῖ τὴν τη οου]ὰ ηοί Ὀ6 
ἰονναγὰ [15 ἤΡιε ΕΥΧΥ. 1). ΤὨς Βἰβίοιγ οἵ Νοδὴ Βδά ὕδεὴ ψυίεῃ, 
δηα νγ»ὰ5 νν 61} Κηοννῃ ἰοηρ Ὀείοζε ἴῃς ἴδ οἱ ἘΖοϊῖθὶ. Ηδ ἰ5 στείεσσεα ἴο 
ὈΥ οἴδεγ ρσορβείβ, 6.5. [5. ᾿ἶν. 9, “"ΤῊϊβ 15 ἂς (6 δου οὗ Νοδὴ υπΐο 
τὴγ6.ἢ [15 5ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ργόραῦ θα, ποόνανοσ, ἴπᾶὲὶ [86 Ῥγορμεὶ οὐγεὰ ἢ15 
Κηον]εάρε οἵ Ὠδηϊεὶ ἀπά [οὉ ἴο ἔπ Ὀοοκ5 ψμϊοἢ πον εχίβί ὑπάεγ ἐμεὶγ 
ΠϑΙη65. ΤΠΟΥῪ ΔΓ6 ἸΏΟΓα ΚΟΥ ρστεαῖ ἰγδα!οη8] Πδῖθϑ, (δι  ἶὰγ ἴο ἴῃς 
Ῥγορπεῖ δῃὰ ἢ5 ρβεορὶε, ψῃ οὶ [Π6 δυϊῃοῖβ οὗ Οὐσ ργεδθηΐ ῬοΟκβ ἄρρτο- 
Ῥγϊαϊβα δηὰ υϑεοὰ ἴον {μεὶγ ον ρυγροβεβ οἵ εἀὐϊβοδίξοῃ. [Ιἰ 15 βοδυσ οὶ 
παΐυγαὶ ἴπαἰ [Π6 ῥσορῃεῖ μου] δῖα Ὠδηΐοὶ 16 μ6 νγὰβ ἃ σοῃίει: ΡΟΥΑΣΥ͂ 
οἵ ἢ15 ον ᾿ἰνιηρ δἵ [6 οουτί οὗ ΒΑΌΥΪοΟΠ. Ηἥε γεΐετβ μδσα ἴο δἷ5 ρἰείΥ, 
δΔηά ἴῃ οἷ. χχν]!, 2 ἴο 5 ψίβάοτη. Τῆα656 τοίδγθησθϑ ἀγα αυΐα ϑυιία Ὁ] 8 
ἴο ἴ[λ6 Τδηΐθὶ Κηονῃ ἴο υ ἴτοιῃ ἴῃ6 Ὀοοϊκς οὗ [δὲ πδπιθ, Ὀυϊ οὗ οουγδα 
τῆς ρΡἱοΐατε οὗ θδηϊοὶ ἄγαννῃ ἰὼ [Π6 ὈΟΟΪ πδῪ σοηίδίη ἰγαῖῖ5 (Κα ἴτοπὶ 
ἰτδάπιίοη, οὐ Ἔυθη ἔγτοπὶ ΕΖεῖκῖεὶ. [Ι͂ἢ 411 ρυοθδ } ὺ ἴῃς Βοοϊκ οὗ Τοῦ 15 
Ῥοβίετίοσ ἴο [86 (ἴτε οὗ ΕΖεικῖ6ὶ. Οὐ ““βιδῇ οἵ Ὀσϑαά,᾽ οὗ. (ἢ. ἷν. τό, ν. 
16; [,ον. χχνὶ. 26. 

συ. 15, τ6. Νοίξομησ, '.6. Βατί(ι], Ὀδαβίβ.Ό [,δν. χχνὶ. 22. 
16. εὐ 27 502:5 07 “απρά 1675] ἼΠΘΙα 15 ΠΟ βαρροσί ἴῃ ἴῃς ψοσὰβ ἔοσ 

[ἢς 1άςφ οὗ Ηἀνεγηϊοῖς [μα (ῃς (ἄτεα πᾶῖηθβ, Νοδῇ, [616] δηᾶ [0 ἰοστα 
ἃ ΟἸἸτηᾶχ, ἰηαϑιηυοἢ 85 Νοδὴ βανθα ἣΐ5 ομ ἄγε, Πδη16] ΟὨἹῪ ἢ 5 ἴἤτεα 
ἔθ] -6χὶ 165,  Ὡ11]6 70Ὁ οουἹὰ ἀ 6 νοῦ πε Ρ 5. ποὺ ἀδυρῇῃϊίον, [που ρἢ 
ΘΥΘΙΥ ψ εὶς 6 ἰηἰοτοοα ἃ ἀπᾶ τηδάς δἰοπεοιηθηΐ ἔοσ ἴθ. ΤὨβ 1ά6ὰ 15 
ἴαϊ56 ἴο (16 βθῆβε οὗ ἴῃε Βοοῖκ οἵ 7οῦ, ἔου [οὐδ᾽ 5 οδι]άγθη ἀγα πον ῇογα 
τεργοβοηίθα ὉΥ [ἢ δυῖμον οὗ [Ὡς ὈΟΟΙ δ5 μανίπρ Ὀδο ουϊ ΟΕ ἔογ Βεῖγ 
δἰῃ5, [πουρὴ παίαγα ΠΥ [οὐ ̓β “ἐπ εμᾶ5᾽ ρμυΐ [15 σοηϑίτασοη ἀροη (Ποὶγ 
ἄσαδι (οἢ. νι]. 4). Τῆδ ῥσοόρμοὶ ἀοο5 Ὡοΐ Δρρεᾶῦ ἴο ἤανα ἰῃ Υἱοὺν ΔΩΥ 
Ὠιὐϊβιοτῖςδὶ ἀεῖδὶ]ς ἴῃ [6 1νε5 οὗ [656 [ἄσχεθ ἤθη ; ἢδ6 τείδυβ ἴο [86 τζθῃ 
(Ποτηβεῖνεβ 85 στεαΐ ςδϊηΐς ἔδτηουβ ἴῃ [86 ἰγϑαϊτοη5 οὗ ἷς ρεορὶβ. 

υυ. κἡῇῦ, 18. ϑιυοιὰ δηὰ ψᾶσ. [μεν. χχνὶ. 25. 
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ὈΠὴρ ἃ βϑϑννοσα Ἰροὴ {μαΐ ἰαῃα, δημὰ β5ᾶγ, ϑ'ψοσγα, ροὸ [του ρῇ 
[Π6 ἸΔηά ; 50 14 1 ουὖΐϊ οἵ τῆδηὴ δηᾶ Ὀδδβὶ ἔγοῃ 1ἴ : ̓πουρἢ 
[ἢ656 ἴῇγ66 θη 2 ε7γ6 ἴῇ ἴἴ, ας 1 ἴἵνθ, 58: [Πἢ6 Ιοτὰ αου, 
[ΠΕῪ 508}} ἀδ νοῦ παι ΠΟΥ 5ΟῺ5 ΠΟΥ ἀδιρῃϊοτβ, Ὀυϊ [ΠῈΥ ΟἿΪΥῪ 
5}4}} 6 ἀεο]νεγθα τμϑιηβεῖνεθ. ΟΥ ΖΓ 1 βεῃηὰᾶ ἃ ρεβϑί!θηοα 
ἴηἴο τῃδὶ ἰἸαη4, δῃηὰ ροὺυγ οὔ τὴν ΠΙΣΥ ἸΡΟῚ ἰΐ ἴῃ Ὀ]οοά, ἴο 
σου ΟΗ͂ ἔγομι τἢ δὴ δηᾶ Ὀθδβί : [βουρῇ Νοδῇ, Πδη1ε], δηά 
70, τυεγὸ ἴῃ 1ἴ, ας 1 ἵνα, βϑιῖ ἢ [ῃ6 Τιοτά ον, [ΠῈΥ 5}4}} 
ἀδ νοῦ ΠΟΘΙ ΠΟΥ 50. ΠΟΥ ἀδυρηςεΥ ; ([ΠΘῪ 5141} ὀμέ ἀ εἰ νοῦ {Π6Ὶγ 
ΟΥ̓ 501115 ὈΥ {Π6ῚῚ τρηῃϊθουβηθθθ. ΕῸΣ [ἢυ5 5 ἢ [6 Τιοτὰ 
σον; Ηον ταποἢ πλοῖα νΏδη 1 566 ΤΥ ἔου 5οῖα ᾿πἀροιηθηῖβ 
ὍΡΟΩ ΘΓ 5416), [Π6 ϑψοτσά, δηά ἴῃς ἔδιηϊηθ, δηα ἴΠ6 ποϊβοιηθ 
μδαβῖ, δηᾶ ἰῃ6 ρεβίϊ]εηςα, ἴο ουἱ οὔ ἔγοπι 1 ᾿δη δηᾶὰ δαβιρ 
Υοὶ ὈδΒοΙ]ά, {πογϑίη 5041} Ὀ6 ἰοῖϊ ἃ γοιηηδηΐ πὶ 5}4}} θὲ 
Ὀτουρῆΐ ἰοσίῃ, δούζ βοὴ5 δηᾶὰ ἀδιρῃζοσβ : ὈΘΠο]α, ἴον σἀαΐ 

17. “αγ, ϑευογα, ρὺ ἐλγοιιρ} ΤῊΪ5 τε πάδυϊηρ' ΔσϑΌ τη 65 ἃ ΤΑΙ Δ [108] 
ΔΗΟΙΏΔΙΥ. Βδίμον, [80 ει ψοσὰ 5811 σὸ [σου ρῆ. 

ῦ. τρ0, 2οθ. ΤΏὨα ρεδϑι]εηςε. 
19. »"». με». μον» 12 {1 ὀίοοα] ΤῊΝ ἴσγτι “Ὁ]οοα ἢ 15 δἰπιχοβξῖ ἃ ΞΥ που γ τὶ 

ἴον “ ἀβαΐὰ ;᾽ οἵ, 5, χχχ' 9, “" Βδῖ ρτοῆϊ ἰ5 {μεῖδ ἴῃ τὴν Ὀ]οοά, ἰῃ ΠΥ 
δοϊηρ ἄονῃ ἴο ἴδε οἱ} (ΟὨ. ν. 17. Οἱ {πὲ Βαρδυ)]Ἱοηίΐδη ἰάδα οὗἉ ““ουγ" 
Ρίασααπ, οἷ. θε]. 2 αγαά. Ὁ. 146. 

ζυ. 21--.:2. ΑΡρ]ϊοδίίοη ἴο Γἐγυβαίετη. 
21. Τἴοτο "πολ ν»ιορῈ] 1 σψῇδῃ ἃ 5ίῃρὶε Ἰυαρτηδηΐ 15 βεηΐ Ὡροη ἃ ἰδηά 

{πε ν]οΚαα 858}4}} ποῖ 6 βραγεὰ ἔον [Πε 5ξᾶΚα οὗ [πε τἱρῃίθουβ, πον το ἢ 
ΤΏΟΙΘ 5241] [ῃ15 ποῖ Βάρρεη ψἤξῃ (Π6 1 ΚΘ ἢ 655 οὗ ἴῃ ἸΔηά 15 50 στεαδὶ 
(πὶ (οὐ β ίουγ βοτὰ Ἰπαρτηθηῖς ἱορεῖμοσ 141}1 ὑροη ἱΐ, ἃ5 ἴ[μοῪ 514}} (8]]} 
ὌΡΟῺ Θγαβαϊε  ΟὮ. ν. 17, ΧΧΧΙΪ. 27, 22. Υεῖ [6 Ὠἰδίοτυ οὗ [ετιιβ8- 
Ἰθτλ ΙΏΔΥ 56δ 8 Ἔεχοορίίοῃ [15 δὴ δχοερίϊοῃ ἴοσ ἃ ννἱἄθυ ρυσροβα. 

22. ὀελοζά, ἐλεογεῖγε «ἀαΐῥ ἐέ 10.231] Ἐλδίδογ: δὰ Ὀθμο]ᾶ, βῃουὰ {Π6 19 
Ὧ9 1670 (Πατεῖ ἃ σοιμηδηῖ. Αἴτοσ ““Ῥ6 8014 ᾽ 1Π6 νεγ ἰ5 Ὠυροίμθιϊοαὶ, 5 
οἴϊθῃ, 6.5. οἱ. χὶϊ. 12, χυ. 4. [1 βοῃα οἵ [6 νψιοκεά Ἰη 76γυβϑ]οπὶ 
Θβοᾶρα ἰξ 15 ψ] ἃ βρεοΐαὶ ἀδϑῖρτι, νἱΖ. [δὶ ἴμοβα βραγθα ὁῃου]Ἱὰ γανϑαὶ 
[πεῖν ασεαΐ ν]οΚεάηθθβ ἴο [π6 δι] οσ εχ εβ διηοηρ ΒΟ (ΠΘῪ 5}8}} 
οομ6, δηὰ ἴἢ15 5ῃανν ον ἱπον! 406 (86 ἀσδίπιοιίοη οὗ [6 οΟἸ(Υ τνᾶ5. 

λαΐ «λα ἐὲ ὀγοικρἀέ “γί: ΤΠ δῃοίθης νϑυβίοηβ τεδὰ (ῃ6 δοῖϊΐνε 
(ὨΡἈ.) ραγίς!ρ]ς μετα : δας «λα ὀγέρρ᾽ ,ογίά 5οὴ5 δηὰ ἀδιρῃίΐειβ. [Ἃ}ἢ 
᾽ν. 18, 20 ἴἰ ἰ5 Ξαἰὰ (αὶ [ες (ἔτεα ρτεδΐ βαϊηΐβ ἡδηχθά βῃου]α βᾶνα παι Υ 
ΒΟΏ5 ΠΟΥ ἀδυρ ζεῖ ; δπᾶ Ποῖα βοῖὴς Ψου]ὰ 6 βροκδὴ οὗ γῆο Ὀτουρἢϊ οὐ 
8005 Δη6 ἀδιυρῃηίοιβ. [{ 15 νεῖν ἀουδίδ} 1 τῃϊἰς Ροϊηϊθα δηι Π 6515 νγὰβ ἴῃ 
τὰς πλϊηὰ οὗ (πα ργορῃεῖ. Ηἰβ ροΐϊηϊ ἰ5 ἰμδῖ 1 βοιηβ ἰῃ 76γυβα δηλ, τ θ ἢ 
Δηα ΟΙΏΘη, Θϑοᾶρο, Ὡοϊν  Πδιδηἀϊηρ ἴἢ6 Ρυποῖρ]α ἴμδὶ (6 τἱρμίθουβ 
5841} ποῖ βϑᾶνε ἴῃς ψἱοκαά, ἰἰ 15 ἔοσ ἃ βρεοίδὶ ρυγροββθ, νἱΖ. ἴο 5ῃ 6 νΥ ἰο [(ἢ68 
ΘΑΙ]ΟΥ 6Χ1]68 [Π6 στοαὶ ψν]οκθάηε55 οὗ [ογυβα θη, δΔηα ἴἢπ15 οογγίοτί ἴμθ τὶ 
οΥοὺ ἰἴ5 [4]}1.. Βοίδ 7εγθιιϊδῃ δηὰ ἘΖζαϑκίθὶ τεραγὰ [6 6χ1}]68 σαυτί θα αὐναΥ͂ 
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οοτηδ ἔοσίῃ πηΐο γου, δηὰ γε 5}8]} 5866 1Π6ῚΓ ὰὺ δηῃᾶ [ἢν 
ἀοίηρϑ : δηά γε 5}4]}] θὲ σοτηξοτιεα σοῃοθγηϊηρ ([ἢ6 6ν}} τἢδὲ 
Ιἢᾶνα Ὀσουρῃῖ ὩΡΟῚ [6 5] πη, δυο σΟΠΟΟΤΪηρ 811 (Π4 1 
πᾶν Ὀσουρῆϊ Ὁροὴ ἢ, Απά ΓΠΘῪ 5}4}}] οσομγέοσί γοι,, ΏΘη 
γε 566 [Π6ῖγ ψγ5 δηά {Π6]γ ἀοίηρβ: δῃηα γε 5}4}} κηον [Παϊ 
Ι Ὦάνα οὶ ἄομα νιϊμοιιΐ οᾶιι56 4}} ἴηι 1 Ὦᾶνε ἀοῃδ [ἢ 1ἴΐ, 
5811 ([ῃ6 1,οτὰ (Ο}. 

υηᾶογ ΠΘΠοϊδο τη 845 (ῃς ἥονεν οὗ [δε παίΐϊοη (7ετ. χχῖν.), δῃὰ ἴΠοβα Ἰεἰϊ 
ῬΘὨϊπά 85 [6 ἀγερβ οὗ [ες ρβεορὶεὲ. Οὐ οουτδε 1ἴ ψ85 [6 ρδιβοῦβ οὗ σϑ 
δηά ἱπῆυσηος παῖ νγεσα σδιγιεα οδρίϊνο, ψ ἢ116 ἴμοβα είς ὑθῃϊηα ἡγε γα 
[86 τηρδησϑί, ἰεαϑὶ δἀυςαίς δηα ΡΥΟΌΔΟΌΙΪΙΥ πηοσὶ Ἰἀοϊαίτουκ (767. χχὶῖν. 
8---ἰο, χχίχ. 16---20). 

ἐλεὶγ τὐαν αμπαὶ ἐλεὶγ αοἵ)05}] Τεῖγ δον] “γ᾽ οὗ 11{6, δηὰ {μεὶν 
ξίοβ85 ἰάο]ίσ! 68. 

εοὐγεΐογίδα εορεεγγεέγερ 166 ευἱῇ ΤὍὌὨε εχ ]ε5 οὗ {με ἄδγΞξ οὗ ᾿εμποϊδοηΐῃ 
δηά ἴτῇοβα οὗ δαυ] ον ἴπ|65, ψἤοβα ἱπουρἢ 5 εγα ΚΕΘΩΪΥ οοουρίοα ΙΒ 
7επιβαίθῃ δηὰ ἰ(5 ἕαίς (οἢ.. χχὶν. 25), 5881} ῬΡ6 σοτηξογίβα ἴοσ 115 ἀεβίσυο- 
ὕοηῃ σμθη ἐΠΕΥ͂ 566 ἴἢ6 ΨΑΥ δηά ἀοίηρς οὗ [6 πὸνν Ἔχὶϊθβ. 80 οοτζυρί 
Δηα γσσυοβϑβ ἴῃ [Πεῖσγ ἰη]4υ{165 50.411 [656 ἀρρεᾶγ ἴο 1μδπὶ {μαὶ [ΠΟΥ νν1}} 
ἴξ61 ταὶ ἢο οἴπον ἔδλίς ἴδῃ ἴπαὶ ᾿Ποἢ μᾶς Ὀεία]] δὴ 1 νγὰβ ροββιδὶς ίοσ 
7ευβα επ ; δπᾶ (Παΐ “ποῖ ψιῖπουΐ οαιι56᾽" πᾶ5 [Θῃονδῃ ονεγίγονῃ ἰἰ 
(ν. 22). ΟἿ, ου ““οοτηίοτιεἀ᾽ “ἢ. χχχὶϊ. 31. 

[πῃ [η6 ρᾶϑϑᾶρθ σὑῦ. 11---. αι δϑίϊοηβ5 ἀγα ποῖ σαϊϑεα ψῇηδί “ Ἰαηα ᾽" 1ΐ 15 
[μαι Τ]Ἔονδὴ 11 Ὀτγίηρ Εἶθ ῥΪαριιθβ οἵ ἰδιηΐηθ, σινογά δηά [ἢ {6 Ὡροῃ, 
ΠΟΥ δ Πα 91] Ὀγϊηρ με. Τὴ οᾶ8ε5 βῃρροβεα δῖδῈ τη σε ὶυ 1115- 
(χαϊϊοης οὗ {86 ῥυΐϊῃοῖρὶς [μδὶ (Π6 τἰρῃίθουβ ἜμᾺἢ ποῖ 5ᾶνε ἴπ6 ψ]οϊκοά. 
ἄρεσε ΔΡΡΙἸοδιίοη ἴο Τεγιβαίοπι ἴβ δε [86 Ργορῃαῖ μ45 ἴῃ νίενγ. 5668 
οἱ οἱ. χνὶ!. 

(ση. ΧΥ. ΤῊΞ ΥἹΝῈ ΤΕᾺΞΕ ΑΜΟΝΟ ΤῊΞ ΟΥΗΕΕ ὙΚΕΕΞ ΟΕ ΤῊΚ 
ἙΟΒΕΞΤ. 

ΤὮδ σμδρΡίοσ ρυγβαθθ ἴΠ6 βαῖὴθ ρεησσγαὶ ὴ6 οὗ ἱπουρῆϊ 85 οἷ. χὶν. 
112-23, Δπᾶ οἷ. χνὶ. [Ιπ οἢ. χὶν. 12---.ὨΝὃἷὩἩ [ῃ6 ῥγοόρδεῖ δᾶ σερ]!δὰ ἴο 8 
[εεἰπρ [ῃδὲ ταὶρϊ αὐῖϑα 1 πηθηβ πηϊηἀ5. [Πδὶ ᾿ΘὨονδῇ νου] σρᾶγὰ (ἢ 6 
ΒΠΠ6Γ5 οὗ ἴῃ6 Ῥϑορΐβ ἔοσ [86 βαῖε οἵ (ῃἢς ρῃίθουβ. Ηδετγα ἢς γϑρ θ5 ἴο 
δποίμεῦ {πουρί--- γοτε [ἢ 656 ρυθαϊ οοπ5 οὗ ψν ο]65416 ἀεβίσγυοϊίοη ὑρο 
ῖϑγϑεὶ, [ῃ6 ρβθορὶβ οἵ (ἢ 1,ογὰ, δῃμὰ [ϑγυβαὶθπὶ ἤθγα ἢ6 Παά ρ]αοοα ἢ15 
πϑῖηδ, σοῦ ΟΙΠοΥ παίίοης τηρῃϊ ροπβῃ, Ὀυΐϊ 5186] νγὰβ 16 
Ιοτὰβ μείϊαρε, [86 νίης οὗ 5 ῥ]δηϊπρ. ὙΏδ Ρσορμεῖ δοσαρίβ {πΠ6 
ἰάδα οἵ ἴῃς νὶπς δῃηὰ στρ 65 ἴο ἰΐ. 

1ΆΔΚαΕ 5βαἰδῃ᾽ 5 βοὴρ οὗ με νἱπεγατὰ (15. ν.) [ἢ ραβϑᾶρε δ5 ἴνγο ρατσίϑ, 
ἢγϑί, [86 δἰ τ! υ46 οὗ [6 νης, σύ. 1---  ; ἀπᾶ ϑθοοῃάϊυ, (ἢ6 ΔΡρ]οᾶ- 
[οη ἴο [5τδοῖ, υν. 6---8. ᾿ 
 Ἑσουπάϊπρ᾽ οῃ οἱ 5: πη]! Ὧε65 ἴἢς Ῥτορθὶ δβϑυμπηθα ἴῃδὶ ἴβγαςὶ 15 ἰῃ 68 

νἷῃθ, Δῃἃ σοτηραγαβ ἰΐ 85 ἃ {γε Οὐ 88 οοὰ τι τὴ6 οΟἴΠεΥ ἴγθ65 οὗ ἴῃς 
ἰοτεβῖ. [{ ἰβ δ5 Ψψοοὰ {ῃαὶ 1{ ἰβ Ῥαξ ἴῃ σοιηρατίβοη 1 ἴῃς ἴτεεβ. Ης 



νν. 1--6} ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΡ. 99 

Απά τς νοτὰ οἵ (πε. 1,ΟΕΡῸ σδιηδ ππΐο ἢ16, βαυίηρ, ϑὅοη οἵ 15 
ἴΏΔῃ, αὶ 15 [6 νἱῆθ ἴγ66 ποῦ ἴ8Δη Δὴγ ἰγΓθ6, 97, δλαη 8.5 
Ὀσδῆοῇῃ ψἘ]Ο]} 15 ἀτηοηρ [6 ἴγ665 οὗ [Π6 ἰογεϑ ἢ 5841}}] νοοά 3 
Ὅς τἀκϑη {πεγεθοῖ ἴο ἄο τ} νου ἢ ΟΥ̓ Μ11}} »η6ι ἴαΚα ἃ ῥίη οὗ 
᾿ἰ ἴο ἢδὴρ ΔῺΥ νε556] (πεσθοὴ  Βεβο]ά, 1 15 οαϑδὶ ἱπίο [Π6 4 
ἢγα ἔογ Ζπ6] ; (η6 ἄτα ἀδνουγοῖῃ θοῇ [ἢ6 Θη65 οὗ ἴἰ, δηά τῃ6 
ΙΤηϊᾶβσι οὗ 1 ἰ5 θυτηῖ. [15 1ἴ τηδεῖ ἴοσ 2) ψουκῦὴ ΒΕΠΟΪά, 5 
ΏΘη ἴἴ νγγὰ5 ῬὮΟΪ]Θ, 1 νγὰ5 τηθϑὶ ἴῸΓ ὯῸ ψοΥΚ : ον ΤΌ Οἢ 1655 
504}} 11 Ὀ6 πηδεῖ γεὶ ἔοσ ση») ψοῦκ, ἤθη ἴμ6 ἔτεα ἢδῖῃ ἀδ- 
νουτϊοά 1ἰ, δηά ἰἰ ἰα θυτηθαΡ Τῃμογοίογα τἢπ5 βδ ἢ (ῃ6 Τ,οτά 6 
(ΟΡ; Α5 [ἢπ νἱπε ἱτεθ διθοὴρ ἴῃ6 (τε 65 οὗ τῆς ἔογεϑῖ, ψῃ] ἢ 

ἷ5 δι ἀϊουβὶν ϑἱἸθηΐ ἴῃ τοραγὰ ἴο (6 ἔπι οὗ [με νὶπε. Τῆϊβ, ψῃϊςἢ ρανα 
186 νἱὶπε ἰἰ5. ργθοιηΐηδηςς {[παρ΄. 1χ. 13}, σαπηοίῖ 6 ἰουςῃοά προῃ, ίογ ἰΐ 
ἄοεϑβ ποὶ Ὄχὶϑί. [1 15 ἴῃς. νοοὰα οὗ ἴῃ νἱῆθ6 ΟἿΪΥῪ ἴπαὶ οἂῃ Ὀ6 σομῃηραῖοά 
(μὰς οἴμεῦ ἴγεεβ οὗ ἴπ6 ἰογεϑί, [μ6 ἔξεῦϊε, ογεερίηρ ῥἰδηΐ να [Π6 
ἸΟΙ͂Υ ἴτεθβ δτουηάᾶ ἰῖ1. Τυπδῇῃ ὭδνΟσ Ὠδα ΔΩΥ Ργείθῃβιοῃβ ἴο Ὀ6 ἃ ρονψοῖ- 
ἴα] 5ἰαίθ, οὔ ἴο δηΐεσ ἱπίο σοιωρειἰοῃ ἢ ΘΑ] ἢ ΟΥ ΤΑΙ ἸΙΑΥῪ Γαβουγοθβ 
ἢ τς Κιηράοηιβ τουηὰ αὐοὰῖ. ΑΒ ἃ ἴτεε διλοηρ {πε ἴγθ65, ἃ ϑίδίβ 
διηοην ἴδ 5ἰδίεβ, νῃαΐὶ ννὰ5 1ἴ σοοά οὶ Αηά δβρεοῖδ!]ν ἢο δῖ 5 
ἴϊ ροοά ον, ΨὨδη 11 ἢδ5 δἰγθδαῦ Ὀδθη ἴῃ ἴῃς ἄτα, 115 Θη45 ςοπδυπιοάᾶ πὰ 
15 δαῖτ ομαιγεὰ ὃ Νιαΐῖ ἰ5 ἴἰ ἢΐ ἴοσ, οὐ πθβεά ἱΐ Ἔχρεςοῖ, Ὀὰΐ ἴο υε δυησ 
δραϊῃ ἰηἴο ἴμ6 ὅτε δηὰ ΠΟΙ σοηπαπεα 

2. οΥἩ ἰδδῃ ὦ ὀγαρκλὶ) Ῥεθαρβ: [6 νἱηε- γαη ἢ ΨΏ]Οἢ ἰ5,--ἰᾷῃα 
ψογας ἰαἰκίηρ ἃρ “16 νὶπα χε οὗ ρῥγενίουβ. οἰδυβε. Ονίηρσ ἴο (86 
σεῦ [Π6 ηδίυγαὶϊ 56 η56 15: τὐλαξ «ἀαΐξί ὁξε ταδὰς οἵ 2ἦς τυοοά οὗ ἐἦέ ὲμέ 
ἀνιορερ αἰ τυοοίΐ, “ἀπ νέριό ὀγαμεᾷ ταὶ ἰ5 ἀπιοηρ [86 ἰγθ65 οὗ ἴῃ ἰογθϑὶ δ ἡ 
Γ΄. ν. 3. ΔΙ τθς σοπιραταῖΐνα 5εῆθϑε [μ6 δοσεηΐϊβ βδῃοιυἹὰ ὃς αἷ5- 
τερατάσδα: τὐδαΐξ ἐς 1.6 τυοοά ο7 1} υἵρεε »ιογ6 ἐῤαρ αην τυοοα οὔ δέ ὀγαμεῖ 
ΨΥ ΠΙΟἢ ἰς ἄς. ΟἹ 15186] δ5 ἴῃς νίησ. οὖ. ἅξῃ. χΙϊχ. 22; 15. γ. τ; δα. 
ΧΧΧΙΙ, 32; [61. ἰϊ. 21; ΕΖΕΚ. χνὶϊ. 5, Χίχ. 10; 5. Ιχχχ' ; Ηοϑβ. χ. 1. 

8. ὕεϊεδββῃεβϑβ οὗ (ες νοοά οὗ ἴῃς νῖπε. 
709 0 ΔᾺΥ τῦογ ἢ] 1.6. υ86 [οΟΥ ΔΩΥ ψΟΥΪ ΟΥ Ῥυτροσαθ. Τῇ ψογαβ ΤηΔΥ 

θᾶ, ἴο τῃᾶκα ᾿ξ ἰπίο Δ1Υ ὑγΟΥΪς ΟΥ δυίϊς]Ὲ οὗ ννουκιηδηβῃῖρ. [1 δδ5 
ἴοο 11|16 ἀγτηηθβθβ ὄνθῃ ἴο ΡῈ τηδάδ ἱῃίο ἃ ρίῃ ἴο ἤδῃρ δὴν δυίιοἷα ὩΡΟΏ. 

4. Απυροίδοιϊοδὶ βεηίεηςε : ΒεΒο]ά, ψ δὴ 1 μδίἢ Ὀδδῃ σδβί ἰηΐο ἴΠ6 
ἄτα ἴοσ ἔπεϊ, νβεη [86 ἄτα μα ἀενουγεά Ὀοίῃ (Π6 ἐπάς οὗ ἱϊ, δηὰ (Πε 
τηϊᾶκβι οὗ 1 15 ομαστεάᾶ, ν}}}} ἰἃ θ6 τηεεῖ Ὁ δὴν ψοῦκ ΤῊΪβ5 ρατὶ οὗ [6 
ΒΔ] τυ 6 5 Ὀοττοννεα ἴγτοτῃη (ἢ6 δοίιια] ἰῃδίδησα οὗ 1βϑγ86]. Α5 ἰΐ ἴ5 
]ετιβαίθιω, ἱποϊυάίηρ [πάἄδῃ), (Πα 15 σοπηρατοα ἴο ἴμ6 νῖηε, {πὸ Ὀυτηΐηρ 
οὗ (ῃς εηᾶϑβ δηὰ βοοσοβμίηρ οὗ [δε τ α1]6 ργοΌΔΟΙΥ τείεγϑ ἴο {πὸ σδἰ ἀπιὶ- 
[165 ϑυκίαϊηεα ὈΥ (Πᾶΐ Κἰησάοτῃ, 5ιο ἢ 85 ἴῃ 6 σαρον Υ ὑπάογ Ῥ Ἐμοϊδοιίη 
Δα ΟἴΠοΥ 56νθσα γανοῦβθβ. 

δ. »"εεΐ 707 πο τυογῇ] ΤΙ1ὰλϊ., 27 εομἑα ποὲ ὅς »εασΐφ ἵρο, οὐ, τ 5έα] 707 
ΟΘΩΥ ΜοΥῖς ; ον τηποῖ 655, ἤθη (6 ἢγε αῖῃ ἀδνουγοά 1 δῃὰ ἰξ ἐδ 
οῃατγεά, 5}.8}} 11 Ὀ6 ΔῺΥ τῆοτα υ86α ἔογ, ΟΥ̓ πιδιὶς ἱμίο ΔΗΥ ψοτῖς. 

---2 



[οὐ ἘΖΕΚΊΕΙ, Χν. [νν. 7, 8. 

Ι μάνα ρίνθη ἴο ἴῃ6 ἢγε ἴοσ 16], 580 ΜἘηιὶἸ1 ρῖνα τῃ6 ᾿ΠΠΔ01{- 
7 Δηῖ5 οὗ [ἐγαϑαίθη. Απαὰ 1 ν1}} 5εῖ τὴν ίδοβ δραϊηβί {μετὰ ; 
1Π6Ὺ 58}4}} γο ουᾷἨ ἔγοιῃ ογηέ ὅτε, δηὰ σημοίζογ ἅττα 5}.4}} ἄδνουτγ 
[θη ; δηα γ6 5}4]} κῆπον ἴῃδί 1 αρε ἴη6 ΤΟΚΡ, ἤθη 1 56ῖ 

8 ΤΥ ἴΔο6 δρδὶηβῖ ἴδ πη. Απᾶ 1 Μ}1}} τηδῖκα ἴῃ6 Ἰαηᾶ ἀεβοϊαδίε, 
Ὀδοδιιθα ἴμθῪ ἤᾶνα σοιηχηϊ θα ἃ ἴγαβραᾶββ, δίῃ (ῃς 1, οτά 
ΟοΡ. 

.βἈ--8ὃ8. ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΕἸΟΌΚΕ ΤῸ ΤΕΒΌΒΑΙΕΜ. 

Θ. εὐλΐϊελ 7 λαῦε ρίνεμ}) Τἢδ τεΐεγθησε ᾿ς ἴο ἰἢ6 βυρροπίτίοη ἴῃ Φ. 4. 
1 15 πονῇεία 58] ἃ ἴῃ (ῃ6 ρᾶβϑᾶρε [Πδΐὶ [Π6 νἱπεννοοά ἰ5 ἢϊ ΟὨΪΥ ἴογ [πε], 
ΠΟΥ ἰῃαὶ ἰἴ πὰ5 Ὀδδὴ δρροϊῃμιεα (ἤδη ογεαϊεα ὈΥ Οοά) ἴο Ὀὲ Ὀυτηῖ; 
Ψ. 4 ἰδ ἃ Βυρροβί(οη τΠαΐ ἴῃ ἃ ραγίου ]αῦ σαβ6 1{ ἢᾶ5 θθθη θυηρ ἱπῖο ἴῃ 8 
θγα ίογ πεῖ, δηα 115 εῃὰ5. Ὀυγηΐ, δΔηα (6 ἱπέεγθησς ἰ5 ἀγαννῃ ἴ(Πδὶ, σοοᾶ 
ἴον {π|6ὲ ἤθη ψῃοΪα, πιῇ 1655 Ψ11} 1 θὲ σοοάᾶ ἔογ δηγί(ῃίηρ ἴῃ {Παΐ 
ςσοπάϊτ᾽οη. ΤὨδ τ56 οἱ ἴῃς ἢἤγβί ρεύβοη “11 ἤδνε ρίνθη " 15 ρου] ᾶγ. 
ΟΟΥΏ1] ϑουρρεβῖβ “1 πᾶ5 Ὀεθη ρίνοηῃ,᾽" σοηῃβϑίἀουηρ “1 Πᾶνα δίνη" 
ὙΨΏΙΟΒ ΤΌ]]ονν5 ᾿τηπδαϊδίοὶυ ἴο ἢανα Ὀδθη [6 βοιγοα οὗ [6 Εσσου. 

σο αὐἱέέ 7 ρῖ6] 1.1ἰ., σο ἀαὺς 7 ρίψερι. ΤῊ σοιϊηραγίθοῃ 156 ποῖ Ὀ6- 
[δ ΞῸ 7επβαίετα δά ἃ νὶπε θη ψΒοΪε, Ὀυϊ Ὀείννεθη [Ἐγυβδίεῖη δπὰ ἃ 
νἱη6 ΨΥ] ἰῖ5 ἴνο, ὁπα5 Ὀυγηῖ. Ναίυγα!γ [ἢ6 βυρροβιίίοι ἴα τηδάςβ {Παΐ 
[86 νἱπενοοῦ ἤυηρ ἱπίο ἰηὴ6 ἔγε ἢάς Ὀδθῃ ρῥἱυοϊκθά οὐἵ αδἰΐοσ μανίην 
Ὀδοη Ὀυγηΐ δηά οπαττοῦ, δηα ([Π6 4ιαϑίίοῃ 15 ἀϑκεά, [5 11 ροοά ίοσ δῃγ- 
τ(ϊὴρσ πον ΤΗϊπ ἰ5 [ῃ6 σοῃάϊίοη οὗ [6γιιβα]θη : 1 ἢᾶ5 Ὀδδη ρίνθῃ 1ηἴοὸ 
[Πε ἤτεα ἔογ ἔμοὶ, ῥ᾽ υοκεᾶ ουἱ οὗἉ 1, 85 1 νγαύβ, δὶς υσηῖ ; 15 ἰξ σοοᾶ 
ἴογ δηγίμηρὺ 

Ἴ. δ0 ομἕ ,»οῦὲ οὔ 476) Ἐδίμογ: ΠΟΥ ΠᾶνΘ ΟΟΣ]Θ οτῦ οΟὗὨ [890 ΕχΘ, 
Ὀπῦ Ὧ:0 ΕΧ9 541} ἄενουῦγ ἴθ. ΤΉΘΥ τα πῃ [6 σοπαϊτίοη οὗ ἃ Ὀταπάᾶ 
[δἰ μα5 Ὀεδθῃ ῥ᾽ υςκαα ἔοσ ἃ τηοχηθηΐ ἔσοτῃ ἴἢ6 ἢτγε (συν. 4, 5), Ὀπὶ ΠΟΥ͂ 
5811} θ6 ῥἰυηρεα ἀρδίη ἰηΐο ἴἴ ἴο Ὀ6 θασηῖ. ΟἿ]Υ βοδίῃβὰ δηά οπαδιτε 85 
γεῖ, [Π6} 5841] Ὀ6 ΠΟΙ σοπορυτηεά. 

7 δὶ ἐδε 20γ4] Τα οδ]εοῖ οὗ [π656 Ἑομδϑεβθιηδηῖς 15 [μαὶ ΤΕΥ ΤΩΔΥῪ 
Κηον ἴπαὶ 6 Ψ8Ο 1ηῆ]οὶ5 [Ποῖ 15 [ἐπόνδῃ, δὰ ψμαῖ Γ}ομονδὴ 15; δηὰ 
[815 5841} θὲ ἴῃς ταβυ] οὗ ἴθ. 

8. Τῇε ἤρυτε οἱ ““Ὀυγηΐηρ᾽ ἴῃ ἴΠ6 ἄτε ἰβ Ἔεχργεββεὰ ἴῃ 11ἴ6γ4] ἰδῃ- 
φυᾶρε: ἴ(ἢ6 ἰαηά 54}} 6 τηδᾶβ ἃ ἀεδϑοϊαίίοη. {6 ἢἷ5 ὑγεάβοδβϑϑοῦ 
7ετοιλίδη, [6 ῥρσορδεί 5εἰβ {116 βίογε Ὀγ [86 εχίβίθηοε οὗἁ [5786] 85 ἃ βίαϊβ 
ΟΥ Κίηράοιῃ διημοηρ Οἴασ βίαίεβ. [15γ86}᾿5 τη ϊβϑίοῃ 5 σε ρίουβ, οὶ Ροἱ1- 
ς8]. ὅ8εε οἱ οἢ. ΧΙ. 3. 

(ζῃη. ΧΙ. ΤῊΞ ἘἙΟΥΟΝΌΙΙΝΕ ΟΗΙΣ ΗΟ ΒΕΟΑΜΕ ΤῊΞ ἙΒΑΙΤΗΙΕ55 
ΨΊΙΕΕ. 

ΤὮ6 Ῥγορβεῖ οοῃίϊμυθϑ ἴο ρυχβας ἢΐ8 ἀειηοπεοίταίίοη οὗ ἴῃς πον] 40 16- 
Ὧ655 οὗ Τεγυβα] ει ἀεδίτυσοη. [1 οἷ. χιὶϊ!. χὶν. 6 5ψαρὶ αὐγὰὺ [ἢ 6 
ἀο]υκῖνε Βορεβ ἢ ψ ]οἢ (ἢ ῥτορβεῖβ οὗ 15γδεὶ 4|1εἃ Ποὺ ᾿τιαρίπατίοῃ ; 
δηᾶ ἴῃ οἱ, χν. ἢ6 5βῃεννεα μον {π||6 [86 ἔδοϊ [μα 15τ86] νγὰβ ἴῃ ρεορὶς οὗ 
πε 1ογὰ νγὰβ διτεἀ ἰο ἱπβρίτε οοηβάεδπος, 8ἃ5 οἴπεγ ργορῃεῖβ δὰ βῃἊενδὰ 
Ῥείοσε δἷπι (Αι. 111..2). ἴῃ ἴῃ6 ρχεβεῃΐ ραββαρα ἰξ 15 με ροβίἶνε ρτοοῦ 



νν. 1---2.} ἘΕΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΥΙ. ΙΟΙ 

Αρϑῖῃ [ῃ6 ψογά οἵ ἴῃ 6 ΓΟΚΡ σας τπηΐο 126, βαγίηρ, ϑοη 16 
οὗ πηδῃ, οδι6 [Θγιβδ] θη ἴο ΚΠΟΥ͂ ἈΕῚ ΔΟΙΙ ΠΔΙΊΟΏ 5, Δηἃ 58Υ, ἃ 
ΤὭυβ 5ϑ ἢ (6 Τιοτὰ σοῦ ὑπο ΤΘπιβαίθη; ΤῊΥ ὈΙγ δηά 
[ὮΥ Ὠδίνγ ἐς οὗ ἴῃ6 Ἰαηά οὗ (δῃῆδδῃ ; (ἢν ἰδίῃεοσ τας ἃῃ 

οὗ [ῆ6 Ὠξδοθβϑιυ οὗ [5τ86 15 ἀδοίσυσοη ἴἢδὶ ἢ6 δχῇ Ὁ 115---Ὦ Υ ρεογϑιβίθηι 
ὉΠίαι:Π] 655 ἴο [ἐπονδῇ [ὨχοῸΡ 411} Πα Ὠἰβίουγ, δῃὰ ἤοὺ ἰογρεί μι] η685 
οὗ ἢϊς σοοάπεθ5. Ηδς δδ5 ἴο “5ῃεν ἴο [επιβαίειῃ 41} ἤθσ δροχηϊηδιοηβ᾽᾽ 
(συ. 2). ΤῊΪ5 15 ἄοηβ ἰῃ [ἢ 8]]ΕΡΌΤΥ οὗ 186 ἰουπα]ϊηρ οἰ] ἃ Ὧο Ῥεσδπια 
[ἢς (Δ 1Π]655 νυ ἱία οὗ μοῦ Ὀεποίδοϊοσ. ὙΠουρἢ τρασκεαὰ ὈΥ ἃ Ὀσγεδαάτ τῇ 
ὙΠΟ ἢ τηοάδσγῃ ἰδβία 15 αηίδια αν ἴη6 ΔΙ] ΘΡΌΓΥ 15 ροψνετῆ]. Αηὰ ψἤδη 
[με ἀδί4:}5 ἀγα ἰογροίίεῃ δηὰ ΟὨΪΥ ἴΠ6 σομεγαὶ σοησορίίοη γοιηδη5 ἴῃ ἴῃς 
τηϊηά, [Π6 Ρτορεῖ᾽ 5 σγεδοῃ ἰ5 (ε]ϊ ἴο 6 δγ ϑιϊοα !γ Ὀεδυς] 45 γ)6]] ἃς 
ἴπι6. Αἡ ουΐοδεὶ ᾿πΐδηϊ Ἔἐχροβοὰ ἴῃ ἴῃ6 ορεῃ δεϊὰ δηᾶ νεϊζεσίηρ ἴῃ 115 
Ὀ]οοά ννᾶὰβ ϑδεδὴ ΟΥ̓ ἴΠ6 οἱἰγίησ εγβα οὗ 4 ρᾶϑϑεσ ὈὉγ. Ἐεβουδὰ δῃά 
ὨΟυ ΓΙ 5η6α 5ῃ6 ρ,ανν ὑΡ ἴο [ἢς ἔαϊγεδὲ ψοιαδηῃοοά, δηᾶ Ὀεοδῖα ἴῃς νψῖίε 
οἵ μεσ θεπείδοϊου, νῆο ἰαν]ϑῃθα οὐ ἤΠεῚ 811 [πΠαΐ οου]ὰ ἀο] ρῃϊ δηὰ εἱεναῖθ. 
Βυῖ [6 ψγαγϑβ ἴηἴο ψῃοῖ Πα Ἰοα ΠΟΥ ψεῖα ἴοο ἰοΟΥ ἴο Ὀ6 υηἀεγβίοοα, δηα 
[Π6 δἰτρόβρῆεσα δτουηά ΠΟΥ ἴοο Ριτα ἔου μοῦ ἴο Ὀγεαίῃε; [Π6 οἷά ἱπθοσῃ 
ῃδίυγο (6 Γ ἔδί μοῦ ννὰβ (86 Ατηοῦῖα δηᾶ ἤδῚ τηοίποῦ α ΗΠ 6) ννὰβ. 51}}} 
[Πεγα Ὀεπηϑδίῃ 8]} (Π6 χεβποιηθηίβ ἔου νῃ!οἢ 1 ἢδα πο ἰδβίβ, δηὰ δἱ ἰδϑί ἷἰ 
αϑϑεγίθα [[56]{ 1 5ῃδηλ 6655 ἀθργαυ τυ δηὰ ᾿ῃϑα 1406 Ἰενγάη 6585. 

ΤΠ15 πλοσδὶ Ὠϊβίουυ οὗ ἰϑσϑϑὶ ἢδ5 ἴἤθβα ἀν β: ἢ : 
(1) υν. 1-- 7. Τἢδ οχροβαά ἰηΐαηϊ δἀορίεα δηά τεαγϑᾶ ἴο οιηδηῃοοά. 
(2) νυ. 8--[4. ΤὨδ ἰουμα]ϊηρ, ΠΟ ρον ῸὉΡ ἴο Ὀε ἃ [ΔΓ οϊωδῃ, 

τ Κθὴ ἴῃ τρδιτίαρα Ὀγ Ποῖ Ὀεπείδοϊζου. 
(3) υν. 15--τς34. Ηδτ πυϊηεγουβ ἰΠ866]}}{165. 
(4) συν. 35---58. Ῥυπίπῃπιεηΐ οὗ (Π6 δα υ]οτοὺβ νυἱ6. 
(5) νυ. 59--63. Ηετ τεςεἰνίπρ' ἀραίῃ. 

1--1. ΤῊΕΒ ΕΧΡΟΒΕ. ΟΗΙΣῸ ΒΕΒΟΕ. ΑΝῸ ΑΠΟΡΤΕ. ΒΥ [ξΗ0γ .Ε-- 
ΗΙ9 ΤΑΚΙΝΟ ΤῸ ΗΙΜΘΕΙΕ ΤῊΝΒ ΕΑΜΙΓΥῪ ΟΕ ΙΘΒΕΑΕΙΙ ΙΝ ΤῊΞ ΒΑΕΚΙῪ 
ῬΑΤΕΙΑΚΟΗΑΙ, ΤΙΜΕΞ. 

2. εατ56 )εγμσαίδηε ἴο ἔροτυ)] Τα οὐ]εςΐ οὗἉ [Π6 σπαρίοεσ 15 ἴο ἱτυργαβ5 
Οἡ 5γδαὶ [η6 ὨΘΟΘβϑΥ͂ οὗ [ῃ6 Ὠϊνίης Ἰυάσπιεηΐ Ὀδσδυβα οὗ ΠΟΣῚ ρετϑίβίθηϊ 
Ἰάο]αίτν [Ὠγουρ ἢ 411} μοῦ Ὠἰβίοτυ (οἢ. χχ. 4, χχὶϊ. 2, Χχἕ, 36). 7 6γι 58] 6 πὶ, 
ὙΥὨΙΟὮ 15 Βροΐίκεη ἴο [πσουρῃοαῦΐ, ταργεβεηῖβ [6 Κιησάομι οὗ [πἀ δῇ, δηά 
ἐνθῃ ἴ[ῃ6 Ψ ἢΟ16 ἔατν οὗ [5γα6] ἴῃ 115 ΘΑ ΪΥ Πἰβίουγ. 

8. 71.» ὀϊγέλ.. ἐαπα οΓ7Γ Οαμααρ) οἵ ἴ.9 σδπδασῖῦθ. ““Βιγ ἢ 15 
ογίρτ»ε (οἾ.. ΧΧΙ. 30, ΧχΙχ. 14), ἴῃς ἄρσιγε Ὀαΐηρ ἰἈἸκθη ἔχοι ἃ πλΐηθ ΟΥ Δ 
αύδΥΥ, οἷ. [5. 11. 1, ““ἸοοἱΪκ υηἴο (ἢς τοοῖς ψἤξδηοα γε ᾶἃσὲ εν, δηά ἴο 
τῆς ΒοΪΘ οἵ {πὸ ροἷζ ψῇδηοθ γα ας ἀϊρρεά.᾽ ὙΝΏδη [ΘΓ] ει 5 οὐρίῃ 15 
5414 το Ὀςε ἔγοιῃ ἴῃς ἰαπὰ οὗ ἴμ6 (δηδδηϊία βενοῦαϊὶ σθίθγεηοαβ 566) σοιη- 
Ὀἰηδά, 6.5. ἴῃ ἴδοι (αὶ [Θπξαϊοπὶ ψγὰ5 α (δηδδηϊία Οἱ; ἰηαι [5γὯ6] 
ἤχβι θδθοδηλα 8 ΓΔΠΪΥ ἴῃ Οαπαϑη (ν. 4); δηὰ ἴπαὶ μανίηρ οτἱσὶ παϊθὰ [μετα 
115 τηοταὶ ομαγαοίου σοσγεβρομαεά ἴο ἰϊ5 Οδηδδηϊίε οτἱρίῃ δηὰ μδὰ οἰεανεά 
ἴο ἰΐ 41} [γουρῇ 115 ὨΙδίουγ. 
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ς ΑἸμλοσῖίαθ, δηὰ [ΠΥ πιοίμοσ ἃ ΗΙΠΈ. Απηά ὧς ,0» 1ῇγΥ δεν, 
ἴὴ [86 ἄδγ ἴδοι ψαϑδὶ Ὀογῃ (ΠΥ Ὧδνθὶ νὰ5 ποῖ οι, ΠΕΙ[ΠοΣ 
νναϑί ἴῃου ψαϑῃθα ἴῃ Μαῖα ἴο δΌΡΡΙα ζἤέξε; ἴῃοι ναϑί ἡοΐ 

5 541{6Ἁ δ 811, ΠΟΙ 5ινΔαα]εα αἱ 4]. Νοηθ δγα ρἰδἀ [Π66, ἴο 
ἄο δΔῃγ οὗ ἴῃεβε υηίο [ἢε6, ἴο ἢανθ σοιῃρδββίοῃ ὕροη (ἢ66; 
Ὀὰι ἴῃου ναϑῖ σαϑὶ ουΐ 1ὴ [ἢ6 Τρ δεϊά, ἴο [ἢ Ἰοιπίηρ οὗ 
[Ὦγ ρείβοῃ, ἴῃ ἴῃς ἄδν [ῃδΐ ἴῃοιι νναϑί ὈΟγη. 

6 Απᾶ ΨΏΘΩ 1 ῥδϑϑθα ὈΥ ἴῃεθ, δῃὰ 547 ἴδε ρο]]υϊεα 1ῃ 
(ἢ]η6 οὐ Ὀ]οοά, 1 5414 τηἰοὸ ἴδε τυάερ ἐδοις τυαοί ἴῃ τὮΥ 
ὈΙοοά, [να ; γεα, 1 54]1ἃ υηῖο [66 τὐλέη ζάοιε τυασί ἴῃ ΤΥ 

ηῆ ὈΙοοά, 1᾿ν6. 1 δανε σδιυβθά [Π66 ἴο τ] ΡΙΥ 85 τἴμ6 Ὀυά οὗ 

α7, 4: »07115] ὍΠΘ6 Απιοχῖῖθ.0 Τῇ Απηογίίοβ δηὰ ΗΠ δα ἀγὸ παιηοᾶ 
85 ἴῃς ἴνο σῃϊεῖ (ἰδπδδη 5} Ρεορ 65, ἴπ6 ἢο]α ρορυϊδίίοη Ὀοδΐηρ 5οπιθ- 
τἰπλ65 ο]16 ἃ [πὸ Απηοτγῖῖεβ (εη, χν. τό; Απι. 1]. 9), ἀπά αἱ οἴεσ {{πὶ65 

- τἰὴῈ Ηϊ ας (Ἰοϑἢ. 1. 4). 6γαβαὶθ ἢδ5 (6 οὴς ( Δί μοσ, απὰ [Π6 οἵου 
ἴου τιοῖδοσ (νυ. 4.5). ᾿ 

4. δ5 ίοτ 4Λ» παΐζυϊέ})] Ὑπὸ οἰτουμηκίδηοοσς οὗ ΤΥ Ὀἰπ τνοτα (ἢ 656, 
85 (0110 5. Τῆς ἰδτηῖν οὗἉ 5τδ6], γτερτθβεηϊθα ὈΥ [6γιι58] 6, 15 οοτηραγεᾶ 
ἴο 8 ἐεχροβϑά ᾿ηΐδηΐ, ίοσ ψἤοπὶ ἴῃ6 τὨϊησα ἀρϑο ΕἸ ΠΘΟΘσθασυ ἴο ῥσγα- 
βαῖνε 115 πὸ ψεσα ποῖ ἄοπθ. Τῇ τοίδσγεποα 15 ἴο ἴῃς ἢἰβδίουγυ οἵ τῃ6 
[ΑΥ̓͂ ἴῃ (δηδδῃ, δπά ἴῃ 15 ἀδβοεηΐ ἴο Εργρί, θη 1 νγαὰ5 ἔθ ]6, 
πηρτοίεςοίεἀ δηά πη ἀδηροι οὗ ρϑυ ϑῃ]ηρ. 

ὅο τω ῥίε 66] ὙὍΤμε νοτγὰ 15 οἴμεγνιβε ὑπκῆονσῃ. Ταγρ. “1οΥ ρυτὶδ- 
οδίίοη," ῥγοῦδΌΪΥ σιιδϑεά, Ὀαΐ 5οπηα σι οἢ 5θῆβ6 15 τεαυϊσεά. Επεά. Ὠε]. 
τείειβ ἴο δὴ Αϑβυγίδῃ τοοῖ βρη σίηρ 70 τυαςᾷ. 

«τυασί ποί φταἰϊέεά αἱ αἰῇ Απ αποίδηϊ συδίοση νγὰβ ἴο ταρ ἰἢ6 πον θοτῃ 
ἱπίδηϊ ψἹ 5411--- ἴα πετᾷ ᾿πίδητ πὶ σΟΥροσὰ ..50] 6 πὶ Ὁ οὈβίοι τς Ρι15 5416 
σοπεϊηρὶ αἱ 5ἰσοίογα 5ἰπὶ οἵ γεβί ηρδηΐυγ, "ἡ ]οσοόπιε. Τῆα σΘΟΥΘΠΊΟΠΥ νγᾶ5 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΡΑΙΠΥ τε]ρίοιιβ ἃ5 ΨῈ}] ἃ5 ἢθα [8]. 

δ. Νόοπο οὗ ἴῃς οἤῆοδβ πΘΟαΘΘΔΥΥ ἴο ῥργεβεῖνε ἴδε [16 οὗ ἴῃς σὨΠἃ ννεσα 
Ρεγίοσγτηθα ; ἢ0 Ρἰγηρ ογα Ἰοοκαα οἡ 1ΐ, πο αβδοιί᾿οηδῖς παπᾶ αἱὰ δυρῆϊ 
ίοτ 1; ἴἴ ννγᾶβ ενβὴ [ἤσγοννῃ ουΐ ἴῃ (6 ορεπ ἤ6] 4. [{ ννγὰβ ἴοο σοπιπιοη ἃ 
οσυβίοτῃ διηοηρ δηςίεηΐ παϊΐοης ἴο Ἔχροβα σἤΣ]άγθη ; διηοὴρσ ἴμῃ6 ΑΥδὴβ 
διαὶ σμ] άσοη νεσα ὈυπΘα αἰῖνε (Αγ. 81. 8). 

το ἐδέ ἐοέλῖηρ οὗ ἐᾷ» 267γ502)] δίῃοσ, ὈΘΟΔῸΒΘ οὗ [89 πὐΐοσ Ἰοδύμὶπρ' 
οὗ [0100: 111. [ὴ6 Ἰοαίπίηρ οὗ [ΠΥ 5οι]. Οἱ, ψ. 45. 

6. 45π4 τυλορε 7 }ατερα] Μοτα ραϊμποῖὶο ἰῃ ἴΠ6 Ηδδ. οτάογ: δηὰ 1 
Ραϑβϑοα ὈΥ ἴΠδ6 δηά 5δνν [ἢ66. 
2οἰ πίε τοιλοΣΒ ; νν δ] ον οἵ βίγυρρ Πρ. 
δὴ που ναβὶ ἡ»; ἐᾷ» ὀίοοα)] Τῆδ πισδηϊηρ ΤΩΔΥ δε: “1 5αἰά υηΐο 

(ες, [ἢ τὴγ Ὀ]οοά [ἵνα 1" 1.6. ἴῃ βρὶϊς οὗ τη γ Ὀ]οοά ; δἰπουρὴ υπο]θδῃ δηὰ 
ἰοαϊῃβοπις, ᾿νε! εβονδἢ 5 ΡΣ ηρ ἐγε ἰΙοοκεά [Πχοῦρῇ [Παΐ ΟΝ τη]ρὩϊ 
τορεϊ, δῃὰ βανθά. Τῇδ τερείτίοη {(νϊοῦ υΧΧ.., πμονγανοσ, οπ 5) ΤΑΥ͂ 
ΕἸ ΡΒαβῖβα ἴῃς στεδί δςοῖ οὗ ̓ εμονδἢ᾽β ῥἰγ. 

1. ἄανε εαπϑεά.. »ερέρέν}] Τιλῖ. ἃ5 τηδτῖρ. »ιαάξ ἔλεε α νιγγίαά. ΤῊϊΪϊ5 
ἰάδα οὗ ται} ρ]]σαιίοη ἴῃ »2εγε6έ» ἀδβοτγῖβ [ἢ ἤσυτε, ἱπιγοάυοίπρ [Π6 ποιίοῃ 



ν. 8. ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΥΙ. 103 

ἴῃς Βε]4, δηά ἴμοι ἢαβί Ἰῃογθαβοα δηᾶὰ ψάχϑη ρτϑδῖ, δηά ἴοι 
δ΄ΐ σοπΊα ἴο Θχοϑι]θηῖ οσηδιηθηίβ: Ζᾧ») Ὀγθαβίβ ἀγα [Δ 5ῃϊοηθά, 
ΔῊ [Π]η6 ἢδΙΓ 15 στον, ψΏεγοαβ ποῖ τυσοζ Ἡαοα δηά δῖα. 
Νον ψΏδη 1 ρΡαϑ5θα Ὀγ ἴῃε6, δηᾶ Ἰοοκεά ὑπροη τΠ66, ὈΘΠοΪά, 
τγ πιθ τας τς τἰπ6 οὗ ἰονα; δηᾷ 1 βρτεδά τγ 5Κιγῖ ἬἼνεὺ 
ἴῃ66, δηα σονεῖεα [ὩΥ Ὠαϊκο 688: γεα, 1 5νασα ὑπο τἢ66, 

οὔ [πε πυπιογῖοδὶ ἰπούθαβα οὗ [Π6 ρβορὶο (Εχ. ;. 7; Πδαῖ. χ. 22, ΧΧΧ. 17). 
ΤὨε ταβὶ οἵ [με νεῖβε, ποννενεσ, σοῃζίπιιε5 ἴῃ6 ἤρατε οὗ ἴῃε ΟΠ] ρτονησ 
ὉΡ ἴο ψομιαπῃοοά. ΕῸν ““τηγτδα ἢ ΤΧΧ. μᾶ5 “ἀο τῷ}του στον (πὰρετ.). 
ΤῊΪΚ ἰβ ποῖ πδίιγαϊ, Ὀὰϊ ργοθδΌΪν βδοπια νοσζά βρη γηρ᾽ “ στον ᾿" 5ῃηου]ά 
Ὀ6 τεδά, “1 σανε ἴπδ6 στον 1κὰ ἴῃ6 Ὠδσὺ οὗ [86 δεϊὰά ; δπά δου αἰαὶ 
δῖον πὰ νὰχ ρτεαδΐ.᾽ 

ἐἦοιε αγί “0716... 0» 6:5] Ὅπου ἀϊάβῦ οοπ19 ἴο Ἔχοοὶ]θηΐ ογηαϊηθηΐ, 
11ϊ. οὐπαιηθηΐ οὗ οσπαπηθηῖβ.Ό ΤῊς σοπηδχίοῃ τεαλῖτεβ ἴα “ογῃδπιθη 
Βῃου]α τηθδῃ στᾶσεβ πὰ Ὀδδυίθ5 οὗ [Ὡς ρέσβοη. Τἢδ γογὰ μᾶ85 πον ὮΘΓῈ 
εἶδε [5 βεῆβε, Ὀεΐῃρ αἰννᾶγβ ερ]ογεὰ οἵ βοἢ οὐμδιηδηΐβ ἃ5 76 ΕἸ ΤΥ 
ΠΟΙ ἀγα οση (Ψ. 1]. ΤῊ σοηάογίηρ ὁ“ θαδυΥ οὗ ομθοῖκκβ᾽ (Η112Ζ.) 
Γεβῖβ Ὁροὴ ἴῃς βιιρροβεά βδθῆβα οἵ 5. χχχὶϊ, 9, ΟοἱἹ]. 5. [ἢ 15. Ἰἰχίν. 6 ἃ 
ψογά βοιθνν μβαΐ 5ἰτααγ οσσιτα: ΜΔ} (1.6. τηθηβίγιουβ) σατγηχεηΐ, δηά 
56 6ΓᾺ] βοβοΐδσβ (]. Ὁ. Μίομδοβ, (όσῃ!}}} ἀϑϑυτης 115 σεῆ8ε ποῖα. ΤὨϊβ 
τοαῦτεβ. σοηδίἀογα ας δἰζογαϊίοη οὗ ἴῃς ἰεχῖ, ν]σἢ ἰτέα αῪ Ὀαδίοσε 
τὐτω ([Ὠουρ »γ, νὰβ τεδὰ ἴοσ 4“, 85 οἴϊεῃ). Νειμεσ ἰ5 ν. 22 ἴῃ ἀν ῦγ 
οὔ ἴ. 
αγ ,αελίοησδα)] εϊίεσ ραϑβί ἴθῆβεβ : ὟΘΙΘ ζαϑιϊομθᾶ.. γὰ8 στόναη, Ὀυὶ 

ἴδου ψγαβῦ. 
6 Ράᾶββᾶρε ἰ5 δὴ δ] θρουῖοαὶ ἀεσβοτίριίοῃ οὗ [6 δαὺν βίοι οὗ (6 

ἔλταιἶν οὗ [5γϑε], {πεῖν βίπιρρ]εβ ἴοσ εχιβίθηος ἱπ Ὁδηδδῃ, (Πεΐὶσ ἀσβοθηΐ 
ἰηῖο Εργρῖ, (6 Ορργοββίοῃϑβ βυβογεά ἴΠεσο, δαπὰ ἴῃ6 1, οσ β οαῖβ δῃά ρῖο- 
τοοζίοη οὗ με (ἔχ. 11}. 7, 9; 5. ΟΥ̓́. 12 549.).. ὙὨδ υπαίίγαοῖνα σμαγαο- 
ἴεσ οὗ [Π6 ΘΑΥῚῪ ραϊγυοἢαὶ εὐτεα 8.5 ὙΓΙτΕπ ἴῃ (επεβὶβ 15 ρα ἐποιρἢ 
(Όξεη. χχίχ.---χχχὶ., χχχνἹ.), ὙΤὨ]5 υπαιίγδοῖίνα σμαγδοῖου 15 5εῖ ἔουί ἢ ἢ 
[Π6 Ὀ]οοά δῃηὰ ροϊ]]υϊίοη οὗ [πΠ6 πεν - θοτη ἱπίδηϊ, αἀθὰ ἴῃς Ι,οτά᾽β οᾶτε οὗ 
{πόπὶ ἰπ (Πεἷγ ἀδρεπάθηξ ἀπά ἀδίθηοα  εββ σοηά!τοη υηάοϑγ ἴῃς ἤρσιγα οὗ 
Ὠὶ5 Οἱ δηὰ δάοριΐϊοῃ οὗ {πε ουϊοαβὶ οἰ ά., ὙὍὙΠε ἔσῃ σοηνογαδα ἴῃ (Πς 
ΔΙ ἸΕΡΌΓΥ ἰ5 ποσὰ ἀ6]οαίε]ν Ἔχργοββθα ὮΥ δποῖμεῦ νγίεῦ: “ἼΒε Γογὰ αἱά 
Ποῖ 5εἴ ἢϊδ Ιονε ὑροῦ γοι, ποὺ οῆοοβε γοῦ, θεοᾶιι56 γ6 ΨΟσΘ ΠΊΟΣΘ ἴῃ ΠΌΤΟΥ 
[ἢδῃ ΔηΥ ρεορῖε; ἰοῦ γε ννεῦβ ἴῃς ἔενεϑβὶ οὗ 41} ρϑορίεβ; Ὀαΐ Ὀθοδιβα (Π8 
Ιοτὰ Ἰονεά νου" (Ὀεαϊ. νἱϊ. 7, 8). 

8--Ἰ14 ΤῊΞ ΟΗΠΠ, ΝΟΥ ΑΝ ΑΟΌΙ.Τ ΝΙΚΟΙΝ, ΤΑΚΕΝ ΤῸ ΗΙΜΒΕΓΕΊῚΙΝ 
ΜΑΚΕΙΑΘΕ ΒΥ ΕΗΟΨΑΗ :-- ΤῊΣ ΚΕΌΕΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΟΡΙῈ ΒΚΟΜ 
ΕΟΥΡΤ, ΑΝῸ ΟΟΡΕΝΑΝΤ ΜΙΤΗ ΤΗΕΜ ΑΤ ΘΙΝΑΙ ΤΟ ΒΕ ΤΗΕΙΚΒ 6ΟὉ. 

8. δ ῆοιυ τυλόρ 7 ρα: ἘΒεῖζεσ ἴῃ σοῃίϊηυδποθ οὗ ἴῃς Ὠἰϊδίοτίςδὶ ΠδῚ- 
ταῖϊνο, 8: 1 Ῥαββϑὰ ὉΥ. 
λέ ἐἕριθ οὗ συ] Ὅῇαε οιιοαβὶ ΟΠ] νγὰ5 ἢονν ἃ πιασγία σροδὉ]6 ψοϊδῃ. 
“2 γεαά »»» εἀίγῇ (ΟΙ, Κύι 11], 9---α ἤρατε ἴογ πιαγγίαρε. 

οο 



104 ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΥΙ. [νν. 9---13. 

δηά δηϊογεα ᾿ηἴο ἃ οονϑθηδηΐ ψιτῃ [Π66, 541: ἴῃς Τιοτά ΘΟ, 
9 Δῃη ἴῃου Ὀεοδιηδβῖ Ϊη6. ὙΠΘΩ ψαβῃδα 1 [66 νι ψναῖοσ : 
γεα, 1 {ΠτουρὮΥ ψαϑῃθα ἀναγ [ΠΥ ὈϊΪοοά ἤομ ἴῃδ66, δηὰ 

το 1 δηοϊηίοα [η66 ψΠ ἢ οἱ]. 1 οἰοϊῃπεά [66 αἷϑο ψὶτ Ὀτοί- 
ἀογοά ψοῦΐκ, δηὰ 5ποά [ἢδ6 το Ὀαάροιθ᾽ σζέγ, ἀπ 1 ρίτάςὰ 

ας [ἢ66 Δρουζ ψιἢ πα ᾿Ἰηδη, δηα 1 σονετοά (66 τυ 51κ.Ο ἘΞξΪΧΚἅἼ 
ἀεοκεά [66 4150 τυΐζζᾷ οτῃδαπηβηΐβ, δηὰ 1 ρυῖ Ὀγασοοὶθῖς ροη 

χα [Π1Π6 ἢδηάβ, δηά ἃ οἤδϊῃ οἱ ΤΥ ἤφοκ. Απάᾶ 1 ρὰυΐ ἃ ενεὶ 
ΟὨ [ὮΥ ἰογεῃοδά, δηᾶ δδιγίηρϑ 1 {ΠῚΠ6 Θάγ5, δηα ἃ Ὀδδυταϊ 

13 ΟΥΟΜΏ ΠΡΟῺ [ἢϊπη6 Ὠεδᾶ. ΤὮιϊϑ5 ψαβί ἴῇου ἀδοκεοά τυϊά ρο]ά 

α εσυεπαρμέ το ἐλ ἐλε6] ὙὍΠα τηδύτίαρο το]δίοη 5 ἃ σονθηδηΐ, Ῥτον. 1]. 
17) Μαὶ. ἰϊ. 14- Οπ [ἢς “οἴ ἢ,᾽᾽ οἷ. Ὁ. 50. ᾿ 

ἐἤσοις δεσαηεεεί η»1174] 88:6 Ὀεσδηγα Ὠἰ5 ν]ίε, Ἀπ ἵν. 13; Ηος. 1]. 23. 
9. Ῥυγϊβοαίίοης Ὀείοσε τηδιτίαρο. ὉΥ̓Βεῖ μου “ Ὀ]οοά ̓̓  Ὀ6 υβοά Ξοπιο- 

ννῆδΐ σοηθγα! νυ ἴο ἱπαϊσαΐα ἴΠ6 ἀπο] δῇ η655 οἱ ΠΕ ἱπίδ που 511}} οἰθανίην 
ἴο ΠΕΙ, ΟΥ ἴῃ ἃ ποτα βρϑοίῆο 56ῆ56, ΔΎ Ὀὲὰ υποσετίαϊη (ν. 7). ΕΓ 11}. 
3; Ἐβιἢ. 11. 12. 

10. Τε σοκῖγ οἱοϊπίησ. 
ὀγοξάφγει τυογ ἢ] Ῥϑ5. χῖν. 14; ἀρ. ν. 3... Τῆς ψογὰ τῖρῆϊ πιοδῃ 

ψΟΥΚ οὗ νατῖοιβ σοϊουτβ (Εἶχ. ΧΧΥῚ. Ξ(7. 50 ζ. 13, 18. 
ὀαάσεγε᾽ “ζΐ)] Ασοοτάϊηρ ἴο πηοβῖ, βκίῃ οἵ (ἢ6 56 8-Ὁοὐῦ οὐ τηδηδίΐ, δῃ 

ΔΗ ΪπΊ4] 411}16ἀ ἴο [6 ἀο]ρῃΐη, ἀπά ἰουπᾶ πη ἴ[ῃ6 Ἀεαὰ ὅεα, ὙὍἢε πᾶπια ἰ5 
ἰουηά ἴῃ Αβογυγίδη; [6 Αϑϑυγίδῃ ἰηρβ ογοββθα ἴῃ6 ΕἸΡἨγαΐοβ 1 8}105 
τηδα6 οἵ [Π6 5]. οὗ [ἢ 15 δηΐπιαὶ, ἀπ 54] ππαηόβοσ ραγϑυδα ἢἰΚ ἴοεβ ου [δ Κα 
 δῃ ἰῃ βσἢ βῃ:ρβ. ΤὭεβα δοῖβ σιρραϑβί ἴπδΐ ἴἢ6 5Κῖη5 ννεῦα σϑδά ]υ ῥσο- 
ουτοα ποῖ ΟἿΪΥ ἰῃ Μεβοροίδιηϊα Ὀαᾳϊ Ἔνθ 'ἱπ Αὐηδηϊα, ἀπά [πὶ βοτὴθ 
Ἰαηά δηϊπιδὶ ταδὶ πᾶνε {τη ἰσῃμεα ἤθη. Οπ ἴπεβε ρστουηὰς Ετιεά. εἰ. 
(Δ οὐορονερα, Ρ. 78) ἀδοϊάεϑ ἔογ ἴῃ τοοίλογ. 866 11]. οὐ Εχ. χχν. δ. 
, με ἰἕριθρ] 1.6. Ὀγββθυβ. [{ 5 ποῖ σογίδϊῃ ψῃμεῖθοσ ἴἢ6 Ογβϑιβ τγᾶ5 

οσοἰΐοῃ οΥ ᾿ἴπθη, οὐ Ὀοΐῃ. [1{ νγὰβ ψόοσῃ ὈΥ ἴδε ρῥτίθϑίβ (Εχ. χχχῖχ. 27)» - 
Δηα ὈΥ͂ Ρεῖβοῃβ οὗ σγαηὶ (6 εη. χ]!. 42). ΤὩς “ριταϊηρ᾽ οὐ Ὀἱπάϊηρ ἤθτα 
σἂπ ΠΑΙΑΪΥ τείεγ ἴο ἴῃς ἤεδάάγεββ (Εχ. χχίχ. 9), Ὀδοάυβα ἰῃ Φ. 13 [ἢς 
“Ο]οΓἱηρ 15 βαϊά ἴο Ὀς οἵ πε ᾿ΐπϑη (οἴ. Ψ. 12 ἰοῦ ἢοδα ἀγαβ585). 

εὐνεγεα ἐλεε νϊἢ “οἰ 8] Τῆς νογά δραϊῃ ΟὨΪ ἴἢ ψ. 13. [ἴ ΏΔΥ 6 
ἀουυιία] [( 51} ννὰβ ΤΟΥ 85 ΘΑΥΪῪ 85 ἴῃς [τὴς οὗ ἴῃ ργορῃεῖ. ὙΠῸ, ΧΧ, 
δηά δποϊεηΐϊς [Πουρηϊ οὗ βοπηα νεῖν [ἢϊη δηα ἀ 6] ]οδῖς πλαΐοσαὶ. Τῆς Κὶπὰ 
οὗἉ σαττηθηΐ ννᾶϑ ΡγΟΌΘΔΟΌΪΥ 5οπ16 ἰᾶγρα νύαρΡοῚ οὐ νεὶ] σονογίηρ [πα ψΏο]ς 
ῬεοΊβοῃ. 

ψῦ. 11,12. δῖ οτγηδπιρϑηίϑ. 
11. Οη Ὀτγδοεϊοίβ, οἵ. ϑῃ. χχίν. 22, 47. Οὗ οδαΐῃ οὐ πϑοκίαςθ, εξ. 

ΧΙ. 41; Ῥτον. 1. 9, 11]. 3. ᾿ 
12. ο» ἦγ )ογελεαα] Ἐλαῖδοσ : ἃ τἱηρ 0 ΒΥ ΠΟΒΘ, 15. 111.21. ΤὮε ποβο- 

τὶησ Ψὰ5 ἃ Ἶενγαὶ ρ]αοεά οἡ ἴλ6 ουΐδῖάε οὗ [6 ποϑβί ἢ]. Οἱ, Τρ. νι}. 24 
(γα τα τοϑά, Ὠοβ6- 95). ὅδη. χχὶν. 47. Οἱ δαιτίηρβ, ΝΠ. χχχὶ. 50. 

α δεακίζγε ἐγοτυ»}] 50 οἢ. χχὶ. 41; ἴῃ [5. [χὶϊ. 23 γθηοσοά “ἃ Ἵσσονγῃ 
οὗ ρἴουγ." τᾷδε νογὰ ἀοεβ ῃοΐ βιιρροβί σου! (χχὶιὶ. 42). 

138. Ηετς ἀο]ίοαίς ἔατε δῃὰ Ὀεδυΐγ. 



ν. 14.] . ἘΖΕΚΙΕΙ͂, ΧΥΙ!. Ιοῦ 

Δη 5,]ν Ὶ ; δηᾶ (Ὦγ ταϊτηθηΐ τας 97 ἢπε ᾿ἰἰηθη, δηά 51Κ, δπά 
Ὀτοϊάογεα ψοῦκ ; ἴδοι ἀϊάκί οαΐ ἔπε ἔοι, δῃάᾷ ΠΟοηΘΥ, δηά 
ΟἹ]: δηά ἴπου ψαβδὲ ὄχοθθάϊηρ Ὀθδυι αι, δηὰ που ἀἰϊάκιὶ 
ΡΙ͵ΙΌΒΡΕΓ ἰηῖο ἃ Κἰηράοτη. Απά [ἢγ σθῆοόνη ψϑηΐ ἑοσίἢ διηοηρ 
[Π6 Πεδίῃϑη ἴοσ (ἢγ Ὀεδαΐν : ἔοσ 1 τὐᾶς ρῬατγέεοϊ [σουρῇ ΤΥ 
ΘΟΙΊ6]1]η655, ΜὨΪΟΝ 1 δᾶ ρὲ ἀροη ἴῃε6, βδῃ [ἢ 1,ογὰ (ΟΡ. 

,3,με 307] ΤὨϊ5 ννὰβ υδεά ἴῃ οἴετγίηρβ αἱ ἴῃ δἱίασγ (νυ. 10), Δ Πα νγὰ5 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἴῃς ἴοοά οὗ ρεζβϑοῃβ οἵ τεβηειηθηΐῖ δηά σαηῖς. (ἱ. ῥξ. ἸΙχχχί. 
τό, “1 5ῃου]ὰ ἰανε δα (ἤδη αἷςο ψ ἢ [μ6 δησβὶ οὗ ἴΠς ψῇδαΐῖ, δηὰ 
ΜΙ Ὦ ΠΟΙΟΥ͂ οὐἱ οὗ ἴπ6 σοοῖὶς βου 1 βαιϑίυ ἴπθὲ;" 5. οχὶνὶϊ. 14; 
ευΐ. ΧΧΧΙΙ. 13. 14- 

ἐχεέειϊ ἐγ ὀεαέμἢ Της Ὀεδιν ἰ5 1655 [μαΐ οἵ ἴΠεῈ τετγα οἱἵγ (5. 
ΧΙν]. 2) [ἤδη οὗ [6 ρευβοηϊῇεα ςἰαῖα οσ ββϑορῖΐε (ψ. 14). 

2γοορδν ἐρεέο ὦ ξίρραρ»") Οὐ, αὐϊδῖῃ ὕο ΤΟΥΔῚ οβίαῖϊθ. ὍΠδα τοίδγεπος 
15 ποῖ ἴο ἴπε τῆεϑγα ἢἰϑίοσιοδὶ ἰδοῖ (μδὶ ἃ ᾿πΟΠΔΥΟΠΥ ἅγοβα ἴῃ ἰ5γαθὶ ἀη Εν 
ΘΔῸΪ ΟΥ ΤΟΤΕ ρΡΟΥΠΊΔΠΘΠΓΪΥ ὑπᾶάογ αν. Ὲ ννὰ8 ἴϑγϑεὶ ἤδυβοὶζ, ροῖ- 
βΒοηϊδεά 85 ἃ ψοπηδη, [πᾶΐ αδἰίδϊ πε ἴο σόουαϊῖυ, {παὶ 15, ἴο 6 δῇ ἱπάε6- 
Ῥεπάρηϊ 5ἴαίθ δποηρ ἴῃ6 βίδίες δτουηάᾶ, ἃ 4 θη Δπιοηρ ΟἴΠΟΙ 4ιβεῃβ. 
ΤἼε ψοσγάς ἀγα ννδηθηρ ἴῃ ΤΧΧ. 

14. Ηετ τεηονη βργεδα διηοηρ ἴπ6 πδίίοηβ θεσδιθα οὐ πεῖ Ὀδδιίγ. 
Ιὴ (15 15. ἱποϊπἀθα ραυν ἴἢ6 ΡγοΘΡ ΠΥ δηά βισοαθβθα οὗ ἴῃ βίαϊς, ποὶ 
ψίτπουΐ τεΐεγθηοα ρεγῆδρβ ἴο {πὸ θεαί οὗ (πὰ οἰἵγ (1,4π|. 11. 1.5, ἴδε 
Ῥαγίεξοϊίοη οὗ Ὀεδυΐγ, ἴ[Πὲ ᾽ογ οὗ ἴπ6 ψο]Ὲ βασι, 5. 1. 2), ἀπά οἵ τῆς 
ἰαῃά, νῃ]οῦ ἰ5 οἴϊδξῃ οοἰεργαϊβα (οἢ. χχ. 6, 15 ἴῃς ρίουυ οἵ ]1] ἰδπάϑβ, 
οἰ. Ήδη. νἱϊ. 9, χὶ. τό, 41; Ζεο!. νἱῖ. 14); πὰ ῥδγ]Υ αἶβο {πε βΊΟΙΥ 
οὗ ἃ ὨΡΠοσ Κιηαά σοηξεχγαα οὐ Πεὺῦ ὈΥ Τα μοναῃ δηά ἢΐϊ5 ρύεϑεησθ, ἰῃ 
[ἢς 5εη86 οἵ δα. ἰν. 6---8. 

»ι» εογισί 1455] ΟΥ̓Χ ΤῊΥ δάοσητηθηῦ; ἰΠδΐ σίνθη ΌὈΥ τγ6 (υν. 1ο---ἰ 3); 
ΒαΙΑΙΥ ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ 15. ἰΙχ. 1, ἴῃαὶ 7δγυβαὶθιη β Ὀδδα ννᾶβ ΟἿΪΥ ἃ 
τοβδοϊίου οὗ {π6 σ]οΙυ οὗ Τ᾿ ἐονϑῃ, νἢο νγὰβ ἴῃ ἴΠ6 πιιάςι οἵἉ ὮεΥ. 

656 ΨοΊβ65 δἰ θρουῖσα! γ δεῖ ἕοσίῃ [6 βεσοηά ρεσγιοα οὐ [15γ86}}5 
Βιδίοιγη : ΠΕΙ τϑἀειηρίίου Ὁ Γεπονδὴ ἴτοπὶ Εργρί, ἢϊ5 σονεηδηΐς ἢ 
ΘΓ ἴο 6 μεῦ ἀοά, ἢϊ5 ᾿Ιεδαϊηρ Ποῖ ἱπίο ἴΠ6 ῥσοιηϊβθά ἰδηά, δπα τηδκίησ 
δῦ [Π6 Ῥασδαιηοαηΐ ΡονΟΓ ἰἤθγα, δηᾶ Ἰοδάϊηρ μδσ ψ Ὦ 41} [η6 Το 65 οὗ 
[παἰ ροοά ἰαηά. ΟἸἰΠΕΓ ῥσορῇεῖβ ψ ὮΝ τόσα 5ἰπρ] οἱ πανὰ οεἸευγαϊθὰ 
[15 ΘΑΓΙΥ {{π|6, “1 ταιλεαροσ οἵ ἴπε6 ἴῃς Κίπάμαϑθς οὗ ΤΥ γουΐῃ, τς 
Ἰονε οὗ {πΐἰπῈ δβϑροιιβα]β; ἢονν μου νγθηϊθοὶ δου 6 ἰῇ ὑμ8. ν]άθγηθ85, 
ἴῃ ἃ ἰαπά ποί βονγῃ᾽" (67. 11. 2); “1 Ι͂οὐπά [5Ξγ86] ἰκ6 σγᾶρθβ ἰῃὰ {π6 
ὙΠ ΘΥΏΘ655; 1 σαν γΟΙΓ ἰδ ΠΟΙς 85 ἴπῸ ἤσϑίτρα οα ἴῃ6 ἢἤρ ἴγεε δὲ Βδὺ 
ἢχϑί βεαβοῃ᾽ (Ηοϑβ. ἰχ. το; οἷ, θεαϊ. χχχίϊ. 16). 

16--38ἃ8 ΤῊΕ ΜΙΕΒΕΘ ΙΝΕΙΘΕΙ1Τ1Ε59---ΘΕ ΑΙ, ΙΠΟΓΙΑΥΤΒΙΕΒ ΑΝῸ 
ΙΟΙΑΤΚΟῦΞΚ ΑἸΠΙΑΝΟΕΒ ΜΨΙΤΗ ΕΟΚΕΙΟΝ ΝΑΤΊΟΝΞΒ. 

Τἢδ ἰάἀο]δίτίος οὗ ἴϑγδϑὶ δε σαργβεηϊθδα ἤρυγαιί νοὶ δἃ5 ἃ νἱἝε 5 
ἱπβά 61:65 ἀραϊηβδὶ ἢδγ Βυβθαηά, δ5 δὰ Ὀδδθη σοχητηο ἴῃ ἴΠ6 ργορῇῃθίβ 
βἷίπος Ηοββϑα, ρδγίϊ ου ]Υῖν ἴῃ [αγειι δ (1π 158] Δ ἢ ΟὨΪΥ (ἢδ 5 πρὶθ ραββαρα 
οἷ. 1. 21). Τεβο ἰἀο]αῖτγιεβ. βθαῖ ῥταβϑεηίθα ἴῃ ἴννο βίαροϑβ: ὑζ. 15-22, 
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τού ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΥΙ. [νν. 1:5--- 7. 

Βαϊ ἴᾷου ἀϊάδι ἰτιδῖ ἴῃ [Π]ὴ6 οὐ Ῥεδιγ, δηα ρῥἰαγοάᾶϑβι 
{π6 Ὠατὶοῖ Ὀδοδιι56 οὗ (ἢΥ τοπόνῃ, δηα ρουγεάβί οἱ ΤΥ ἑοτζηϊ- 
οΔΈΟΩ5 ΟἹ ἜΥΕΙῪ οὐδ ἴπᾶΐῖ ραββεα Ὀγ ; ἢὶβ τὶ Ψψᾶ5. Απά οὗ 
[ὩΥ ραττηθηΐβ που ἀἰάκι ἰακε, δηὰ ἀεβοκεάκβι (ἢν Ὠἰρῇ ρίδοας 
ΙΓ αἀἰνεῖβ σο]ουἴ5, δηα ρ]αγεάϑβι [ῃ6 Ὠατὶοῖ {Ποσεαροη : ἀξ 
ἤϊε ζάζρηρς σαί ποῖ σοπθ, ὨΘΙ ΠΟΥ 58.411} 1 θ6 “σ. Τῇοι Παϑὶ 
4150 τἀ κϑη (᾿γΥ [81 76 να ]5. οὗ ΤΥ ρο]α δηά οὗ ΤῊΥ 51:|νϑσ, νης ἢ 
Ι παᾶ ρίνεῃ ἴῃεε, δῃὰ τηδάσδϑὶ ἴο {πγϑοὶξ ᾿πηᾶρὸβ οὗ τΏ6ῃ, 

ἴεν δάἀάϊοϊϊηρσ Παιβεῖ ἴο ἴῃ 6 σου Ρ δπά τα] ρίους ουδίομηβ οὗ ἴ[ῃ6 (α- 
παδηΐϊϊε5 δπηοησ ηομη 5ἢῆς ἄννοϊῖ; ἀῃὰ σῦ. 23---34, Ποῖ 4|]Π]}8πὸὸ5 ψ ἢ 
[οτεὶσῃ ρθορὶεβ δπά δἀορίϊοῃ οἵ {μεὶσ σε]! ρίοῃβ. 

1δ--22. ΑἹ] τῆς ρἱἤδβ οἵ [Θονδῃ ἴο ἢδγ δῇβ ἰοοῖϊκ δπᾶά βὈεδβίονεα 
᾿ ΟΠ ἰά40]8: ΠΕΙ ταἰϊτηθηὶ (υϑ. τό, 18), ΠΟΙ ροϊὰ πὰ οἰϊνοσ (ν. 17), δῃά 
ἢδγ ἀε]οαῖε ίατε (νυ. 190). Απά ἂς {{{Πἰ5 σεῦ ἃ 5π14}} τηδίζου, 58:6 βδουῖ- 
ἢοεά 8]5ο ἴῃ6 σμ] άσθη ΨΏΙΟἢ ψγογα [εἤονδἢ᾽β ἴο ΒΕῚ 140]5 (υΨ. 20, 21). 

1δ. ὀέέαμσε οΥ τἀ» γέμοισ} Ι͂ἢ [6 σοηδοϊουβηθεβ οὗ 1. Τα οοη- 
βοϊουβηδϑβ οὗ πδὺ Ὀθδυ δπα τθῆον τεπιονεά ἔτγοπι ΠΟΙ πϊηα [6 56 ῆβα 
οὗ ἀερεηάεπος δηάᾶ σεβροῃβι δ] γ, δηά 5ὴ6 Ὀδοδηθ νδὶῃ ἰῇ ΠΟΙ ΟἾΉ 
δοίη δίοηθ. Αποίμεν ρῥτορῆοδῖ ἢᾶ5 Ἔχργοϑεθα ἴΠῸ βαιὴς [464 ἴῃ γτεραγά 
ἴο Βαυγίοη: “Ὅθμουῦ καϊαβῖ, 1 58.4}} Ὀὲ ἃ ἰδν ἴοσ ενεῖ, 50 [δαὶ ἴῆου 
ἀἰάξεέ ποῖ ἰαὺ ἴπεβα (Ὠΐϊηρβ ἴο ἴΥ Πεαγῖ, πεῖ αἀἰάσε σοποίάοσ [Π6 
ἰδϑθ οὗ {Πειῃ.. του Ὠακὶ 5αἰά, Νόπς 5Ξθεῖῃ πι6.᾽ (15. χὶν!. 7, 10). 
Ηᾶνετγηῃ. αυοίε5 Ονἱά, αν, 1. 419, σέ ἵρεο ιέολγίδ, φεφιῖεΣ φδ 
σμρογύτα “0γηια». 

ἐυεῦ» οὔό ἐλαί 2ας5ε4 ὁ] Α ἤρσυτγε ἴΔκεὴ ἔγοιη [ἢ Ὠδοϊὶ οὗ Βαυ]οῖβ 
δἰρ ΌὈΥ ἴῃ6 ναγϑιάθ, θη. χχχν 14; [6γὶ 111. 2, “ΒΥ ἴῃς νγᾶγβ 
ἴπου πιαϑὶ αἱ ἔοσ [πδπὶ ἃ5 δῇ Αὐδὺ ἰπ {Π6 ἀεϑβετί." 

λὲς ἐξ τυαῦ ἡ ὙὍῇα ῥτοβιτπςἰοὴ νγὰβ ἰηα ἰβογίτηϊπαίθ, [6γ. 111. 2; οἵ. 
εἢ. χχΙϊ!. 40.090. Τῆδ ἰάθα Ἐχργοβθθά ἰ5 [ἴῃς ἱπουδά! σε ἰοπάθπου οὗ ἴῃς 
ΡΘΟΡΙΕ ἴο δάορί ἴπε τεϊσίουβ ουδίομηβ οὗ [6 παϊΐοηβ ἢ ΜΏϊΟἢ σα 
αἰΐευ αρὲ [ΠΟῪ σάπια ἰηίο σοπῃδχίοη (7. 23 94Ζ.. ὍὙῃεῈ ρῥῆγαβα 15. ρ6- 
οὐ] 1 ἀηὦ νναπίϊηρ ἴῃ Γ[ΧΧ. 

16. 586 ἰοοῖς οὗ πεῖ “᾿ραπηρηίς,᾽ (ἢ6 Ηαχ δηὰ (6 ψοο] νη ἢ 
7εῃονδῆ μαὰ ρίνθη ἢεῈσ ἴο οονϑὺ Πεύβεὶ 4] (Ηοβ. 1Ϊ. 9), ἀπά τηδᾶς 
ἰοηἰ5 ΡΟ ἴπ6 ΠΙρἢ ρΐδοοθ ἔοσ [ῃ6 ἰάοἱς ψν ῃοἢ δῆε ἴἤθσε γγουϑῃρραά. 
Εογ “ἰρἢ ρῥἱασεϑ᾽" οἷ. οὗ. νἱ. 2. Τὴε “ΠΙΡΏ ρῥΐαςοβ ἀθοκθὰ ψῖῇῃ 
ἀϊνεοτς οοἰουτα᾽" (Ε. ΔΝ.) ταῖρῃξς θὲ ἰεηίβ, οὐ {πΠ6 τείδεσεησε πλὶρῃϊ Ὀ6 ἴο 
Ββαηρίηρβ οὐ οἀγρεῖβΌυ [ΪῺ 2 Κίηρϑβ χχὶϊ. 7 Γείεγεησε 15 τηδθ ἴο ψοθθῃ 
“Ὑη0 Ψονα ἰοηΐβ ἴοσ Αβῆοτα ;᾽ οἱ. τ Κίῃηρβ χὶ. 22; 2 Κίηρβ χυΐ!. 20. 

ΠΚ6 τὰϊηρβ 5841} ποΐ εορ!ε]ὶ Οὖ, σλοιέα μοΐ κ07716. ΑἸ Θχοϊδιηδίοη 
οἵ ἀΐβι!ῖκε ἀπά δομοσγγθηοε οὗ ἴἢε βῃδηιθεῖι ῥγδοίϊοεβ 7ι5ῖ τείθγσθα ἴο. 
Τῆς τεμάεπηρ ρίνθ σᾶ ΠαταΪγ θὲ οχίγδοϊεα ἔγοπιὶ (ἢ6 ψοτάβ, ΠΟ 
ᾶἃτ6 ῬτΟΌΔΟΪΥ οοτπιρὶ ἴῃ βοῆθ ψαγν, ἰμουρἢ αἰτεδαν τε ὃγ ;ΧΧ. 
(ἢ ἃ ἀϊβεγεηι νος] ζαϊϊοη). ΟΡ. ρουμαρβ οἷ. χχ. 20. 

11. ((. Ηοϑ. ἰϊ. 8, ὁ,κ,ῸῸ τυ Εἰ ρ] 6 ἀπο ΠΟΥ 5ἰϊνεῦ δῃά ροἹά, ψβοὶ 
{ΠΕῈῪ υϑεα ίογς Β44]. 

ὑπαρες ΟὗἨ »162] 76γαβδίθιη Ἀεΐπρ δὴ υπία! ἢ] νἱΐίς ἴῃς 4015 ἂρ 
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δηᾶ αϊάξε σοιητηῖξ νῃογεάοσῃ υνἱτἢ [Π6 πη}, δπα ἰοοϊκοδὲ (ὮῪ τ 
Ὀτοϊάεσγεά ραττηθηΐβ, δηα σονεγαάβί [πεῖ : δηά ἴποιι Παϑὲ οὶ 
ΓΪη6 ΟἿ] δηα πλ]η6 ᾿πσθῆδα Ὀδίοτα ε. ΜΚΥ τηδδΐ Ϊ50 το 
ΜΏΙΘΝ 1 ρανα ἴῃς6, ἔπε ἔἥοιτ, δηά ΟἹ], ἀηἃ ΠοηΘΥ, τυλεγετοζ Ἢ 
1 (φἀἃ τἢφ6, ἴῇοιι Ὠαδῖ ὄδνθὴ οί τ Ῥείοτο {Ππθῖ ἔου ἃ νοεῖ 
ΒΑΝΟΙΓ: δηάᾶ Ζἦμδ τὸ ννὰ5, 5411 ἴῃ6 1,οτὰ ορ. Μοζϑονεοῦ 90 
[μοι] δαβῖ [Δ Κθὴ [ὨΥ̓ 50ὴ5 δηᾶὰ 1γ αἀδυρῃίοσβ, νἤοτῃ ἴπουὺ 
ἢαδὶ Ὀούῆθ ὑπο τη6, δηὰ ἴπε56 ἢδϑὶ του 5δογβορα τπηΐο 

“τ θη." ΤΠδ ἱπιαρὸβ ψαγα οὗ ροάβ; απὰ {ῃἰ5 Ῥσόορμεῖ ῬγοΟΌΔΟΙΥ 58νν 
1|Ὲ|1|6 ἀϊπιϊποιϊίοη Ὀοίνθθη δὴ ἱπιᾶρε οἵ [εἤονδῃ δηὰ {παΐ οὗ δὴν οἴδου 
ἀεῖῖγ. [{ ἰ5 ΠΠΚεὶγ {μαῖ, ἀρασί ἰγοῦλ [ἢς οδ]ξηασεβ, [ἢ 6 ϑυπρο]5 οὗ 
]εμόνδὴ δ5 ΨῈ}} ἃ5 οὗ [με οἴμεσ σοάς νψγεσε οἵ ἴπεῸ ἤππιδῃ ἔοτγπι; οἷ. 85 
ἴο {πῃ6 Το ΥΑΡἢΐπλ, 1 ὅ'8η). χὶχ. 12. ΤΏ ϑιρροβιιίίοῃ μαζαγάθα ὈΥ 50ΠῚ8 
(δι ἴ[η6 ““τη4]6 ἱτηαροβ᾽" (τηδγρ.) ψεγα ταργεβθηϊαίίοηβς οὗ [ἢς ῬἢΔ]105 
[ιὰ5 {1116 ἴο βξῃρροεῖ ἰῖ. Τ1Τι 15 ἴτας {παῖ Γ γότης σοηβιάθυβ {π6 “ργυαβοηης 
ΟὈ)εοῖ᾽ δεῖ ἋΡ ὈὉγ Μδδοδὴ (πε πιοίποσ οὗ Αβα ἴο ὈῈ "ἱγεεαεγμηε γίαὲ 
(: (ἤτσοη. χν. ιό, οἴ. 1; Κζίηρς χν. 13), Ὀπῖ (5 15 τηδσε σοη)εσίυζε ; 
δηὰ [ῃς ραϑβᾶρε 15. [ν]}. 8 15 ἴοο οὔβοισο ἴο Ὀ6 ἀδρεπάβα προ (οἵ. Ρτοί. 
Υ. ΚΕ. δῖ, Δ ελ 7 .5εηι. Ὁ. 437). 
ὀγοϊαεγειί.. εουεγ δας ἐλερ}) ΟΕ. ν. το, 12. Τῆς ρῥτδοίϊος οὗ οἱοϊῃϊηρ 

ἴῃς ἰ40]5 15 1Ππδιγαίεα ὈΥ [6Γ. χ. 9, “ὙΠεγε 15 βίϊνεγ Ὀεαίεῃ ἱπίο ῥ᾽ δἴεβ 
ἐὐδ]ας δηά Ρυγρ]α ἔοσ {πεῖν οἱοι ησ; [Π6Υ τὰ 41} ἴε ψνοῦκ οὗ συπηΐησ 
τηϑῃ.᾽ 

ἀαεέ τε »ηΐριε οἱ ἀϊᾶδβὺ βοὺ. Τῆς τεῖ. 15. ἴο ἴῃς οἤεγίπρβ τηαᾶς ἴο 
(ῆς ᾿'ά4ο]5. Τῆς 1,οτὰ ο81}}5 ἃ “πλϊηο᾽ Ὀδοδυβθα ἀπὰς ἴο Ὠίηι, οὐ γδῖδοῦ 
Ὀεοδυβθα σίνεη ΌΥ πίη ἰο ϑΞτβεὶ, Ηοβ. ἰὶ. 8, “5ε αἱά ποῖ Κῆον {παῖ 
Ι σαν ΠΟΥ οογῃ δηὰ ψγ]ὴ6 δηὰ οἱ]... 1 νν}}} ἰαἶκε ὈὉδοῖς ΠῚ σοχπ πῃ ἴῃς 
επης τΠπογθοῦ.᾽ 

19. α ττυεεΐ τανο2.7}] ὅθε οὔ οἷ. νἱἷ. 12. Τῆς νγογάβς “σά τῃυ5 
ἐξ τιν᾽, ΘἸαρμαϑῖζε ψῃδὶ νγὰ5 ἄοηῃς, ψ ἢ ἃ ἴομα οὗ τεργορδίϊοῃ. 

20 “εφ. ΤῊΞΒ ΒΑΟΚΙΕῚΊΟΕ ΟΕ ΟΗΠΙΌΚΕΝ. 

]εΠονδὴ 15 ἴη6 Πικραπὰ οὗ (πε 146 4]1Ζεα σοτηηλυηϊγ, δηά ἴδε ἱπάϊ- 
νυ] ΤΩ ΡΟ Υ5 ἀγα ἢϊ5. σῃ!] ἄγη. Ἡυμηδῃ βαςσγῆςεϑβ, [που ρἢ γάσα, ννεγα 
ποῖ Δἰϊοροίθοσ ἀπκηονῃ ἰπ ΘΑΙΥ [5γαο], 8ἃ5 ἴῃς ἱπβίδηοε οἵ Τρ μ8ἢ 
Ῥίονοβ ([]πάᾶρ΄. χὶ.). ὙΠΟΥ ννεῦα ῬΥΟΡΔΌΙΪΥ πλοῦα σοΙηποη 8πιοηρ [ἢ 6 
Οδμδδηϊῖεβ δηά ποὶρῃρουγίηρσ ρεορὶεβ, ἴπουρἢ Ροθᾶρθ ἐνεὴ διοην 
{πεῖ τοϑογίεα ἴο ΟὨΪΥ͂ οὐ Οοσοαβίοηβ οἵ ρσγεαΐῖ ταὶ, ἰὴ ἴῃς πόρε οὗ 
δρρεαβίηρ (ἢ6 ΔΏΡΘΙ οἵ βεσυσγίηρ ἴῃς ανουγ οὗ ἴμ6 ἀεῖτν (εἴ. ἴῃς ἰταρὶς 
ΒίΟΥΥ οὗ ἴῃς Κίηῃρ οὗ Μοᾶρ, 2 Κίηρϑ 1]. 27). [πδίδηοος οὗ υμηδῃ 
βδουιῆσεβ ἦο ποῖ οὁσουσ ἰῇ ἴῃ δαυν Ὠϊβίοσυ οἱ ἴϑγαρὶ, ἔοσ ποιοῦ [ἢ 6 
βἰαυρηϊεῦ οὗ Αρὰρ (τ ὅπ. χν. 33) ποὺ [6 ἤδησὶηρ οὗ βδενθὴ ἀεβοθηάδῃίβ 
οὗ 540} (2 ὅδ). χχὶ.) σοπλθβ 5 τ ΠΥ ἀηάον ἴῃς ἰάδα οὗ ἃ βδογίδοε; Ὀὰΐ 
ΑἾΔΖ2 Κίηρ οὗ Τυάδῃ ἰ5 βαϊὰ ἴο ανε ραϑϑθὰ ἢΐβ ϑὺὴ [Ὡτουρὴ ἴῃς ἄτα 
(: Κίῃρϑβ χνὶ. 3), δῃά ες ργδοῖος ἱπίσοάυσοδα Ὀγ Ὠΐπὶ νγὰβ [ο]οννεα ὈΥῪ 
Μδηδββοῆ (2 Κίηρϑ χχὶ. 6), δῃὰ τηυδὲ ἢᾶνε βρτεδά διγχοὴρ ἴ6 ρβορὶε 
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[δπὶ ἴο Ὀ6 ἀσνοιτεά. 25 Ζόζς οὗ [Ὦγ ὙΠοτγθαομβ ἃ 5118]}} 
τηδίζεσ, [παι του ᾿αϑί αὶῃ ΤΥ οἤ]άτθη, δηα ἀε]ινετεά 
[Πϑ ἴο οδιι56 [Π6πὶ ἴο ρδᾶ85 [σοιρῃ ἐφ 33,7γὲ ίου [ῃθπὶῦ 
Απηᾶ 1ἢ. 8}} τῃϊηθ δου ηδίϊοηβ δηᾶ (Υ ψῃοτεάοιῃ5 ἴΠοὰ 
Ὠαβῖ Ὡοΐ ΤΕΙΘΙὈΕΙΘα ἴῃς ἀαγβ οὗ (ὨΥ γουῖα, θη ἴποὰ 
ναβῖ πακεᾶ δῃηά Ὀᾶλγο, σημαᾶ ναβὶ ΡΟ ] τε ἴῃ τγ Ὀ]Ϊοοά. Απηά 
1ιῖ σᾶς ἴο 458 δου 41} ἴγ σνιοκεάηῃθθθ, (νοθ, ψοα υηΐο 
[86 6! 5411 τὴ6 1,οτὰ αοΡ :) δλαξ ἴοι Παϑδὶ Α]5ο Ὀ11 υπῖο 
[66 δὴ δηθηΐ ρ]δοο, δηὰ ἢαβὶ πηδᾶδ ἴἢ6ε ἃ Ὠ]ρῇ ρῥἷδοα ἴῃ 

{{6τ ΥἹΊ. 21, ΧΙΧ. 4, χΧΧΧΙΪ. 35)... Τηδ ῥἤγαβθα ““ἴο ραβ85 [Ὡτουρῇ [ἢ6 
τ᾽ τιϊρῆϊ 6 ἴαίκεη ἴο πηδᾶῃ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ ᾿ιϑἰγαϊΐοη οὐ Ρυτβοαίοη ὈΥ͂ 

ἄγε, ποῖ ᾿πρ]γίπρ ἴῃ6 ἀξδῖῃ οὗ ἴῃ6 οὨ]ὰ. ΤὨΐδ οδηηοῖ, ΠΟ νΘσ, 
μαννα Ὀδεη ἴῃς σᾶ56, (οσ (158 ὑγορῇῆεϊ υ56ε5 ἴῃς νογάς βδογίῆςε (υ. 20) 
δηἃ 5]διρῃϊεγ (Ὁ. 21), δῃὰ 7εγοπλῖδῃ βᾶγϑ ἴῃ6 ρῬϑορὶα Ὀα1] Εἰσὶ ρίαςεβ 
“ἴο Ὀυχὴ [πεῖς ΘΠ] άτεπ ἴῃ (ἢ ἢἤγα 85 Ὀυγηῖ οἤεγίηρβ ἰο Βδα]᾽ (ςἢ. 
χίχ. 5. Τα Οἢ)]4, οὗ Ἴσουζβο, νγὰβ ποῖ Ὀυζηΐ αἰΐνα, θαΐ 5ἰαίῃ |κ6 οἱ οσ 
Βδοῦίῆοαβ, δῃηὰ οἤκεγεα ἃς ἃ Ὀυγηΐ οἤεηρ. Τῆς ρῥγδοίϊος νγὰβ ἃ ν]46- 
δργεδα οἣβ ἰῇ ἴῃ Εδϑῖ, 2 Κίηρβ χυἱ. 31. 866 ἔτ ΠΕΥ Οἱ (ἢ. ΧΧ, 25 “4. 

20. 20 δ ἀξυομεγεα)] ἈΝδΙΆΕΪυ, ἴῃ (ἢς ἤτε. 
21. λαςί.. οέϊνεγεα 1λε») Οτ, ἀϊάδὺ ἀΘΙ͂ΨΘΣ (πεῖ ἀρ, ἴῃ οαυκίησ 

[Π6π|, 85 ΚΝ. Ὅλα οΠΠ]ἃ ραβϑεά ἰηἴο ἴ[ἢς ροϑβϑεϑϑίοῃ οὗ ἴῃ6 ἀν ἤθη 
οοηδυμηδά ἴη [ἢ τα. 

22. 80 ἀρβουρεὰ ννᾶς [ϑγυβαϊδθιη ἴῃ ποσ ἰηβάο! 165 (μδὶ 5ῆ6 Γαπ]θπι- 
Ῥογεά ΠΡΟ ΜΠ οὗ ΠΟΥ ΘΑΙῪ Ὠἰϑίοσγ, “16 βἤδπιβ οἵ πεῖ γουίῃ,᾽ ποῦ {Π6 
σοΙΏΡΑΞϑοὴ 5ῃενεα δῦ ὃὉγ [ἐἤοναῃ. Οἡ “ Ρο]]υϊεά᾽" οἷ, ν. 6. 

423- -934.. Ηδῖ ᾿πῆά6}1|65  δίγαηρειβ πὸπὶ δυτοδά, ἷ.6. ΠῸΓ 
ΔΙ] απ ε5. Ψ ΠΏ Ἰἀο]αΐτοιβ παίΐοηβς ἀπά δάορίϊοῃ οἵ [μεὶσγ τε! σίου τἰϊαϑ : 
Ἐργρί (υν. 23---27), Αβϑογτία (ψ. 28), απὰ (δ ἄθα (νυ. 10 σε9.).. Ἡόοβοθα 
ΔΙγεδαγ βιϊσηηδί!Ζοα ἔογοῖρτι 8] δ ῆςο5 ἃ5 ν᾽ Πογεάομῃβ ; 11 15 ποῖ, Βονίενε, 
50 τη ἢ [Π6 Ρο] ἶσα] ἀσρεςὶ οὗ π656 4]] Ἰαησεβ 45 [πε ῖσ γο]ρίοιϑ σοηβε- 
αυδησα5 [δαὶ ΕΖΕΚΙ6] τερτοραῖεβ. ϑυςῇ δ᾽] δηοαβ γοσε ΓΟ] οννοα Ὀγ {Π6 
[5 ῃϊοὴβ δηῃὰ ννοσβῃρ οὗ {86 παίϊοηβ. ἢ ὨΙΟΒ {πὸ ψψαγα ἰογηηθα 
([5. 11. 5 “4Φ.). Ναῖυγα!γ αἰδο ἤθη σγδ6ὶ Ὀεοδῖμα βυρ)θοοὶ ἴἰοὸ [88 
διεαῖ δαβίθογῃ διηρῖγοβ, [ἢ6 ονογν οὶ τηΐηρ ἱπῆπεποθ οὗ ἴθϑε ίδζεβ, 
ψῖῖὰ {ΠΕΣ συβίοπιβ δηα τε] ρίοηβ, νὰ ΨΊΔΕΙΥ ἔεϊϊ. Τῆς ροάβ ψῃΐοἢ 
δα ρίνεπ τΠδπὶ πηΐνοσβαὶ δπιρὶγε ψψγεγε ἰηἰγοὰυςεα δηα ψουβῃρραα. 
ΤΠοῖα ἀρρϑαῖβ ἴο πᾶνε Ὀδθη ἃ ρτοαΐ ἰηναβϑίοη οἵ ἰογεῖρτι Ἰ4ο] ΔΊ σΥ ἴῃ 
7ΤυάΔἢ ἴῃ τῃς ἀεο!πίπρ γεᾶῖβ οὗ ἴπε βίαίε, ἀπά [88 Κίηράοπι, βδὴκ ἴο 
ἃ Ἰανεὶ ἰπ (ἢ15 τεϑρεοῖ ἴο ννῃϊοἢ ἴῃς Νουῃ δα πενοσ [4]]θη. 

23. αὔίον αὐ ἐὰγ τυϊεξειί.55] Τῆς νοκεάηεϑβ ἀδβοσί θα ἴῃ ργεοεά- 
ἴῃ νοῖβθϑ 85 ἰἀοἱδίγίεβ οἵ σδηδδῃ ; αἴϊζοσ (ἢ]5 [Ὁ] ονγεά ἰογεῖρῃ ἰα οἰ αίσγυ. 
ΠΩ ΧΧ. ομῖῖβ ἴῃς ννοτάς “νος, νοῦ υηῖο ἴῃ 66.᾽ 

24. α»εηε»εθρε δίας] ΤὨΘ ἴεγπὶ 15 ἀϑεὰ οὗἩ [ἢ “Ὅδοῖ.,᾽ (Π6 ““Ῥο55᾽ 
οὗ ἃ Ὀποκίοτ, δηά [πὸ [κὸ, ἀπ τθδπ5 ϑοιμοιῃϊηρ εἰοναίεα ἴο 50116 
οχίθηϊ δηὰ ῬγοῦδὈ]Υ ἀγοπβαά ; ΟΝ. τπᾶτρ. σαμέξεα ἐλαηιόεγ. Τὶ ἀρρθᾶῖβ 
ἴο Ὀ6 {Π6 5βάπη6 [Πρ ννῃςἢ 5 οα]] δα ἃ ““ὨΙρἢ ρῥ᾽ασθ᾽᾽ οὐ ταῖμοσ: ΒεΙρΉϊ, 
οΥ αἰδναϊθα ρδοθ, ἰῃ (8 νεῖβα δηὰ ἵ. 25 (α ἀἰβεγεηῖΐ νογὰ ἴγοτῃ ἰμδὶ 
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ἜΝΟΙῪ βίτεεῖ. ὍΤῆου μαϑὲ ὈΜ}Ὸ τ ὨΙΡῊ ΡΪδοΘ δἴ Ἔν συ ἢεδα :5 
οἵ [6 ψᾶγ, δηάᾶ μαϑί τηδάς ἴὩγ Ὀεδιγυ ἴο ὈῈ δυῃοτγθά, δῃά 
μαϑί ορεηδα τἢγ ἔδεϊ ἴο δνϑῖῦ οὴς ἴδμαΐϊ ραβββᾶ Ὀγ, δηά 
ΤΑ ΠΡ] Ιοἀ ἐγ ψῃοτεάομμθ. Τῇου Παβῖ 4150 σοπηη) 64 [ΟἿ- 26 
ηἰοδίίοη ψ τς Εργρίδηβ ΤΥ πειρῃθουτθ, ρτεδὶ οὗ βαβῇ ; 
δηα ἢαϑβὶ ἰῃογεαβθα ΤΥ Ψηογεάοσῃβ, ἴο ργόνόΐα π16 ἴο ΔΗΡΈΕΙΊ. 
Βοἢο]ά ἐποσζείοσε, 1 ἤᾶνα βἰγοιομθα ουἵ Γγ δηᾶ ονεῦ [Π66, 27 
Δα ἰᾶνα απ) ῃθα (ῃΐη6 οτάϊηαιυ ,2οοα, δὰ ἀδ]ινετεα 
ἴπε6 απο 6 Μ}} οὗ ἴδια ἴπμδῖ ἢαῖα ἴῃ66, ἴῃε ἀαυρῃζοῖβ οὗ 
τῃ6 ῬὨΙ δι η65, ἢ ἀγα δϑῃατηθα οὗ ἴἢγ Ἰεναὰ νὰ. ὍΤΠΟι 8 

ΠΞΌΔΙΥ τοηοτοα “Πρ ρΪ]δοα᾽᾽ἢ. ϑ4]1 βῃσποβ τηυβὲ Ὀ6 τηρδηΐ, ἃ5 
16 ψεσα Ρυϊ ἴῃ ΘΝΕΙῪ 5ἰγεεί, αηὰ αἵ ὄνεῖυ μεδά οὗ ἴῇῆ8 νὰν. [1 [ἴῃς 
Ρΐδοεβ γε διοδεβ οὔ νδι}]ῖ5 ἴΠεγ6 15 ὯῸ Γθάθοῃ ἴο βίρροβε ἴαϊ [Π6Ὺ 
ΨΟΓΟ υϑεἀ ογ ᾿Π|6γὰ] ῥτγοβιϊαοη, 8ἃ5 ΟΝ. τρᾶῖρ. ϑυρρεβίβΌ ΤΠ ἰδη- 
δυᾶσε ἰ5 ἢριιγαῖδνε (ΟΥ ἸΔο]ίτυ, [6Γ. 11. 20, 1]. 2. 

26. 4} ἀΐρὰ 2ἰα.7] ϑὲεε νυ. 24. 
»"α(ἶδ...10 ὧς αὖλο»γγεα] ΤὨΪϊΘ 56ῆ56 ἰ5 ἀουλίπι!; [Π6 ννοσὰ τλθδῃ5 ἴο 

διροτηϊηαῖα, ἤθηοα ἀἰβΠΟΏΟῸΓΣ ΟΥἩ ἀϊδτεραγά, ΟΥὙ 85 ννὰ σηϊρῃϊ 580 ““ΡῥΓΟ5- 
ατυΐϊε [Ὦγ Ὀδδαυίγ." 

26. Ἐργριίίδη ἰἀοΙ]ΔίΓΥ. 
λαεέ αὖδο εον»ῃηεζση δὰ μου ἀϊάδπι᾽ οὐχ. ὙΠ πδισζαῖϊδννα ἴθηβα 

βῃου]ὰ θὲ υϑεα [Ὠγουρδοῦῖ. 
7 97. 3ε:Δ] Ἰῃὰ δὰ οὔϑοθῆβ βεῆβθ. (Οἱ. οἷι. χχὶ. 2οϑ. ΤῊ εχ- 
ΓΕβΒΊΟἢ 15 σἤοβθη ὈΓΟΡΔΟΌΪΥ ἰο Τεργεϑεηΐ ἴπ6 Ὀγυδ}Υ οὗ ἴῃ6 Ἐργρίδῃ 

ἸΔο]αίτοβ, ψ Β]οἢ ἰῃ σοῦλα γγαγ5 γαῖα Ῥδβεῦ ἴδῃ ἴῃ ο56 οἵ Δ}Υ ΡΘΟΡΪδ. 
27. 7 λανέ εἰγοίελει] 1 πβιχοίομοά.. Δηὰ ἀϊπιϊηδηθᾶ,. [Ποὺ (ῃδΐ 

δαῦθά. ὙΠΟΙΘ δϑθδιθᾶ. Τῇ τείοσθηοα ἄρρεᾶῖβ ἴο Ὀ6 ἴο ἴῃς αἰκίδπὶ 
τἰη65 οὗ [Ὡς ΡὨΙ ΘΕ Π6 συ ργεηγδου ἴῃ [πε ας ἀδγϑ οὗ ἴῃς [υαρα5. 

ἐλέη ογαΐμα᾽}) ἰοο] Οὐ, δἱἹοιιὰ ρογίϊοῃ, Εχ. χχὶ. το, 6 πηδᾶϑισα 
18 ὁη6 ἴο ΨὨΪΟἢ δὴ οἤεηάεα Πυβθαηά τοῖϊσρῃϊ μανα τεοουσθθ. Ηὸος. 1Ϊ. 

, ““τπεγείοσα Ψ} 11 ἰαἸκα Ὀδοῖὶς ΤΥ σογη ἴῃ ἴδ {τς [Βοτεοΐ, ἀπά ΤΥ ψἱῃς 
1η τῆς 5εάϑοῃ ἐποσθοί. 

ἕαἷατρλέογς οΥὙ ἐς δ λεεεζρ65} 1.6. ἴῃς οἱ 65. ΟΥ 5π14}} ΡΒ ΠἸςης Ἰοτά- 
Βδΐρ5. ΤῊΘ οἶδιβα ταϊρῆς οχρ]αΐπη [6 Ρἤγαβα “ ἀἰηλϊηἰϑμεα ΤΥ ΡῬοτίἰοη᾽ 
-ΠΟΣ ἰουγΟΥΎ ννᾶ5 5οἰζεα ΌΥ ΟῚ ΘΏΘΠΊ168. 

τὐλίελ αγε ἀτλα»!ε4] ὝΘΙΘ ἀϑῃαιηθβά. (ῇ. Ατῃ. 11. 9, “" Ῥυ 5} γε ἰπ 
ἴῃε ραΐδοες οἵ Αϑῃάοά δμᾶ βαὺ, Αϑβείῃ θα γε οὐ (δμ6 πιουηίδϊηβ οὗ 
ϑδηδῦῖα, δηὰ Ὀθθοϊὰ ψγῆδϊ ορρυδββίοῃβ δῖ ἰὴ [86 τηϊάβξι ἰμογθοί.} 
ὙΥΒΕΙΒοΣ [πε Ργορῃοῖ βρεακβ οὗ Ἐργριίίδῃ ἰάἀοϊδίσυ ἴῃ ἴῃ ΘΑΥΪΎ {ἰπη68 
οὗ 15γ86]᾽5 116 ἔτοτὰ ᾿ἰἰβίοσίςαὶ βουγοαθ ἸΔΔΥῪ Ὀ6 ὑποοτίαϊῃ. ϑυοῦ ἸάἀοΪαὶ 
αἱ (π|5 ρεποα ββεῖὴβ πονῇοτε εἶδε βρόίεῃ οἵ; σοῃρ. ἴῃς 11σῖ Τυάρ. χ. 6. 
ῬΟΞΘΙΌΙΥ 85 ἢ6 οβδρεβ ἴΠ6 Ῥβορὶς νυ. 1ἸΔΔο] Δί τὼ Εργρί (οἰ. χχ. 7; 
ΧΧΙΙΙ. 3, 8, 10, 21) ΠΟΥ ΙΔΥ ποῖ δᾶνε βῃδίζθη [Ποιηβεῖνος οἷθαῦ οὗ ἰΐ 
ανθ ἰπ ἴπε ρεγοᾶ οὗ (6 [υᾶρε5. ΤΏς σοπποχίοη οὗ ἴἢ6 σου 
στ Εργρὶ να δἱ 411} {1π265 νεῚῪ οἷοβα. 

28. πῆάο]}} τὰ Αϑογτίδ. 
ΤὨς Βιἰβίοσίοδὶ ἴθηβα “"ἀἱάβι ραν" 18 Ὀείίζεσ, Αἰγεδαν Αἱ. νυ. δό 
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Βαϑὶ ρὶαγεὰ [ἢ6 νῇοτε αἷθδοὸ νι ἴῃ6 Αϑβϑγγιηβ, θθοδυ56 
του ψαϑβῖ τηϑδιϊδ 6 ; γοα, ἴοι Βαβί ραγοά ἴῃς Ὠαῖὶοῖ ψ ἢ 
ἴΠεπ, δηᾶ γεῖ οουἹάσοι ποῖ Ὀ6 5τι5εἃ. ὙΤῆοιυ ἢδβί πιοσο- 
ΟΥ̓ΘΓ τη] ἰρ]16ἀ τὨγ ἑογηϊοδίίοη ἴῃ ἴῃ6 ἰδηὰ οὗ (δηδδῃ ιηΐο 
ΟΠ] άθα ; δηὰ γεῖ ἴῇου ψαβϑί ἢοΐ βαϊι5ῆθα πεύσῃ. ΗΟΝ 
ΜΕΔΚ 15 τ[Ὠϊη6 ᾿δαγί, βατἢ τἢ6 Ι,οτὰ ΟΡ}, 5εείηρ ἴῃου ἀοεϑβῖ 
41} τ1λ686ὲ Ζάζαρε, [6 σοῦκ οὗ δὴ ᾿ωρογίοιιβ ΟΣ 5 ἢ ἡνΟΓΊΔ ; 
ἴῃ τπαΐ του Ὀυϊ]ἄθδϑι (Ὠ]η6 δμαϊηθηΐ ρΐδοα ἴῃ ἴῃς Ὠοδᾶ οὗ 
ΘΥΕΓΥ ΨΑΥ͂, δῃἃ τρλκεϑὶ [Ὠ]η6 Πρ ρῥἷδοα ἴἢ ΘΙ σἰγεεῖ; 
δΔηὰ ἢαδὲ ἢοΐ Ὀδθὴ ἃ5 ἃ δδιϊοῖ, 1 [πὶ ἑοξ βεογηῃθδί ἢΐγα ; 
ὀμέ ας ἃα νιδ ἴῃαῖ σοτϊηγτοι} δαμ]ίεσγ, φτυλέεὰ ἰάκεῖὰ 

ΔΡΡεᾶσβ ἴο πηδηϊίοη (Π6 πᾶηλοβ οὗ Αϑϑουγίδῃ σοάβς, ἴοσ [ἢ6 ραββᾶρα οδῃ 
ΒΑ ΪγΥ σείεσ ἴο δὴν ἴἰπηα Ὀαὶ ἢἷδ οσῃ. 76γ. 11. 18, 36. 

29. Ιπβάε]1ἰε5 ἢ ἴθ6 ΟΒαϊάεδῃβ. Ῥαϑὲ ἴεηβε ἰ5 Ὀειογ: ἀϊάβξ 
ΤῸ ΠΡΙΥ. 
ἡ λέ ἰαμά οΥ Οαμαα}}) Ἐλδίμπογ: ψι (Στ. απο) ὅ19 τλοσομδηῦδβ᾽ 

Ἰαπά, ονοι ΟΔ1468. Αραίΐη οἷ. χνὶὶ. 4, ἰῃε Ιαπὰ οὗ ἰγχαίῆς. ΝΣ 5: πλ1} 8 Γ 
οοπίειηρίὶ Ηοπεα (χὶϊ, 7) 565 [Π6 ἴεγπι οὐ ἴβγαεὶ. (Ἕέ, σον. χχχί. 24; 
Ις, ΧΙΝ. 15. 

80. “ἴοτο τυεαξ ἐς ἐλέμε ἀεαγ] 1.6ε. ἢονν ραβϑίοῃ-ϑῖοκ, σοηβυμιεα ὉΥ 
ἀαβῖγα. Τῇ ἴεγηὶ “ Βεατῖ᾽᾽ ()4γ2.)} οσουγβ ποννίοσε εἶδα, ἀπά [6 ρὶυτγ. 
(Ρ5. νἱϊ. το; Ῥζον. χν. 11) 15 Πασάϊγ ενίάδησα ἴον 1 (665... ΤΧΧ. 
Τοηάθεβ : ΠΟΥ 51Π84}} 1 ἀδθδὶ ψ τ τ ἀδυρῆϊος (Ἔχαςιν ἃ5 ΗΟ. χὶ. 9 ΠΟΥ͂ 
8881} ἀ64] ν τη ιἢες, Ερἤγαῖα). Οὐχ ρῥσεβεηῖ ἰοχὶ ἰαγ Ὀείοσε ἴδε ἰγαηβ- 
Ἰδίου : “νι ἰγ ἀαυρδίεγ᾽ ἰ5. “ΤΥ Πεαυὶ "ἢ ψ ἢ αἀἰβεγεηῖ ροϊηίβ ; ἀπά 
“ον Κ᾽ ννᾶ5 Ργο Δ ΟΪΥ τεδα δ5 ρασῖ οὗ νεῖ ““ἴο 411 ἐν αρεπῶς 85 ἴον" νἹ!}. 
21) δῃηὰ τεπάοσγϑα ἰτεεῖὶγ. ὍΤῆε ἰοχί, πουνενεῦ, πᾶν Ὀκ ἰΔυ}γ. 

Σρεῤεγίος.. τυοα!}} Νοῖ ροβεῖνε: ἀοπιηεεπήηρσ; Ὀυϊ ποραίϊνα : 
ΒΌ]6οΐ ἴο μο σοηΐῖτοϊ, τ] 416. ; 

81. Ἐκδοδρικυαζίοι οὗ [μ6 δοῖβ ἄοῃς 1 Ποῦ ὑπ υϊ δὰ ᾿Ἰσοπ οιι5η. 655, 
σῇ της δἀάπίοη οἔ ἃ ἰχαϊί σΒῃενίηρ ἰπαὶ ΠΟΙ αἰἸΞβοϊαἴθηθθα ψᾶ5 του 
ῬΑγα]116]---οἴμοσ Ὠαυ]οῖβ ἰακα ἶσα, βῆς ρῖνθοϑ 1ΐ, 

ἐς: λα ἴἰῃου »εογηεεέ ἀϊ7 6] ἘἈδίμοῦ: δβὺ ποῦ ὉΘΘ. 88 81 ΒδΙ]οῦ, ὕδμδὲ 
ΒΟΟΙ͂ΘΙΙ δὖὺ' ΠΟΙ ἷτθ (ΚΕΝ. πηᾶγρ.), 11ξ. ἴῃ βοοίπηρ αἵ ἰγε. Τῆς ψοσαβ 
ἀδβογῖθε ἃ οπαγδοίογιϑιὶς οὗ μδυ]οῖβ, ποῖ οπα οὗ [ἐιβαίθτὰ ἴῃ ἢ] ἢ 506 15 
ὉΠ|ΚῈ (ἤθη. ΟἹ β0ο0Ὲ ΟΥ ““τποοῖϊς αἱ,᾽ οἷ. οἰ. χχὶϊ. 5; 2 Κίηρβ 1]. 23: 
ΗδΔῦ. 1. το; Ρ5. χ]ν. τ4; [610 χχ. 8, ἅς. Ὅῆδ Παι]οῖ τηοοῖκβ δἱ μοῦ Πΐγα 
ἴῃ ογάδγ ἴο διιρτηθηῖ ἴξ; [οὐυβαὶθπὶ ἄοες οὶ ἀδϑῖτα Εἶτ, 586 γαῖμου ΟΠΘΥΚ 
ἰϊ (νυ. 33). 

82.  ἘῸ ἴο Ὀγοὰῖκ ἴμ6 σομηδχίοη ἀπά ἢδ5 Ὀθδδὴ τερασζά θα 85 ἃ ρ]οββ. 
ΤῊς ψοχὰϑβ “"Ἰηβίεδα οὗ πεῖ Ὠυβθαηα᾽" 5Ξῃου]ὰ Ὀ6 “υπάεγ Ποῖ Βυβραηᾶ,᾽" 
τουρὴ ΠῈΣ Βυβθαπα δ (οἷ. ΧΧΙΪ. 5, δ 586 γᾶ της; Νυμπῦ. ν. 10). 
ΤὨΘ οἰαυβεβ ἃσα ῬΧΟΌΔΌΪΥ Ἔχοϊαπγδίουυ : Α νἱίε τῃδΐ σου το} δα υ]εῖγ 
(δουρὶ ΠΥ μυθραπα᾿ 5 ([ΠΟῸΡὮ τηδστὶθα) 586 [ΔἸκεῖἢ βἰγδηρεσβὶ [1 15 α]50 
Ο5510]ε ἴο ἴδ Κα [πε ἰδηριιαρα δ5 δὴ δροβίζορῃε: Ο δάυϊίεσγουβ νἱίβ, ἄο. 
Χ Χ, τεδὰ αἰ βδγθηιγ, ἀπὰ ἴΠ6 νεῖϑβα 15 ποῖ νἱΐμουϊ βυβρίοίοι, 
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ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ ἰηδίοδα οὗ ΠεῚ Ὠυβθαηά. ὍΠΟΥ ρῖνε ρἱ5 ἴο 8]] 33 
ΜΏΟΓΙΟΒ : θυ που ρίνεδί (Υ ρἱἤβ ἴο 4}1 ἴῇγ Ἰονοῖβ, δῃά 
Ὠϊγεϑί ἴΠδϑ, τἢαΐ ἦς» ΤῊΔΥ σοτὴς αηΐο ἴπε6 ΟἹ ΘΝΟΥΥ 5146 
ἴογ τὴν ψῃογεάοιη. Απῃά [ἢ6 σοῃίγατυ 15 1ῃ ἴπ ες ἔτοτῃ οζλε7 34 
ΜΟΠΊΘΩ 1ῃ τ ΨΠῃογεάοχηβ, Ώθτοα5. ἤΟη6 (Ο]] οί ἴμεα ἴο 
σοιτηϊς ΠΟΥ ἀΟΓ5 : δηᾶ ἢ τῆδί (μοι ρινεϑί ἃ τοναγα, δηά 
ὯΟ Τα ΑΙ 15 ρίνεη πηΐο {π66, [Ππογοίοσε του ἀὺΐ σΟὨΊΓΔΙΥ. 

ὙΥΒεογείογα, Ο μαιοῖ, ἤθὰσ ἴπΠ6 ψοσζὰ οὗ ἴη6 ΓΟῸΒΡ : ἴδιι5 ἐς 
581 1ἢ ([Ὠ6 1,οτὰ ὅοὴ ; Βεϑοδυβα ἴῃγ δ] η655 85 ρουζεα ουδϊζ, 
δηα τὮγ παϊκεάηθϑβ ἀϊδοονεγεά (Ὠγουρὴ (ὮΥ νηῃοσζεάοσῃβ ν τῇ 
(ἢγ Ἰονεῖβ, δῃὰ νι 41} [ἢ6 14018 οὗ (ἢγ δροπ)πδίοηβ, δηά 
Ὀγ τὰς Ὀϊοοά οὗ [ὰγ ομ]άτγοη, σῇϊοῆ που ἀϊᾶβε ρον υηΐο 
1Πετὰ ; θεμο]α {πεογείογα, 1 ν}1}} ρδίῃογ 41} [Ὦγ ἴονϑῖβ, νυ ἢ 37 
ὙΠ οπὶ ἴδοι! Ὠδβί [δἸζεὴ Ὁ] Θαβιισο, δηα 41} ζάοηι ἴῃς του Παϑὶ 
Ἰονθᾶ, ψἢ 4}} δάφρε ἰῃαῖ του πᾶϑὶ Παῖθά: 1 ν1}} ὄνθῃ 
δαῖθογ τδῖὰ τουηᾶ δῦοιΐξ δραϊηβῖ [Π66, δῃηὰ Ψ}}}} ἀἰἸβοουοῦ 
[ἢγ ἠδκβάηβϑβ πηῖο ἴμεπι, [παι [ΠΟΥ ΤΥ 566 41] [ῇγ ηαϊεά- 
Ὧ655. ΑἼΑ41 Μ1}} λιιᾶρε ἴῃε6, ἃ5 τυοηῖσηι ἴῃς ὈΓΕαΙς ν α]οο Κ 38 
8δηἃ 518 Ὀ]οοά ἃζὲ Ἰπάρεά; δῃὰ 1 ν1}} ρῖνε ἴῆξε Ὀ]οοά ἴῃ 

84. ,» 0» οἴἤεΥ τοοηλῆθ} Ῥοϊπί {δι5: “ἔγοιῃ οἴδοσ ψοϊθθη: ἰπ (Πα 
ἴοι σοπληλ{ε5ῖ ννπογεάοσῃ, αηα ποης σορίῃ ἃ ψπουίηρ δἴϊοσ δε; ἀπά ἴῃ 
1Παἱϊ ἴδου ρίνεβὶ Ὦϊγο, ἀμ Ὧο Πίγα ἰ5 σίνεη υηίο (ῃ66; {πετγείοτα ἴδοι τί 
σοηΐγαγ." Ηοϑ. νἱϊῖ. 9, ἘΡὨγαίτα Πἰγεῖ ἰονεῖβ; [6ῖ. ἰΪ. 23---25) 111. 1,2. 

8δ--483. ῬΟΝΙΘΉΗΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΑὈΌΙΤΕΚΟΌΣ ΜΊΕΕ, ΑΝῸ ΓΟΗΙΌ- 

ΜΌΟΌΚΡΌΕΚΕΕΕ. 

ΤῊΐβ5 Ρυηἰϑῃτηθηΐ 15 ἀδβοσί ρεα ἴῃ βοιιεν δὶ τηϊχοὰ ἤριτγεβ: βγβῖ, ὑν. 
46---20, ἴῃ ἃ ἤρυτε ΙΟΝ ἴεπαβ ἴο ρ485 ἱπῖο ἃ ᾿ἰΐθγαὶ δοοουηῖ οὗ με ἀ6- 
βίσιοίίοι οὗ Τ᾿ εγυβδϊθῃ ; δῃά βεοοηῃάϊΐγ, νυ. 40---43, ἰῇ ἃ ἤρυτε ϑπυρρερίοα 
Ὀγ [πΠ6 ρΡυμίϑῃσηθηΐ οὗ πε οτάϊ Δαυ]ίογοϑϑ. 

86. ἐᾷν Μιίλέγι455] ΤΠ ῥάᾶγβ] 6] 15 πὶ “ὁ ΠδἸκε πη 655᾽ σϑαυ γος Βοπγς 50 ἢ 
56ῆ56; δηά 50 ἴδε [6 ]5ἢ ἰταάϊτοη. ὙΤμῈ ΗδΘΌ. ἰ5 [6 ογάϊματυ ψογά 
ἴον ““Ὀγαϑβ,᾽ Ὀὰυϊ δὴν ταίεσεησε ἴο “ἶσα ἢ ΟΥ̓ ΤΩΟΏΘΥ ἤεσα ἰβ ουἱ οὗ ἴΠ6 
ιοϑίίοη. (ἱ, Ὀυῖοβ, .52,. α. Μὲ εληαῖ, Ρ. 37. Οείρον, ὥγοεελ», Ῥ. 
3292. ϑοιιοναὶ αἰ Πδσεηι]γ Ετεά. Π 61]. 'π Βδοσ, σεξ., Ρ. χὶν. 

87. αἱ ἐλ} ἰουεγ5}] ὙὍῇδ Βεδίμεῃ πδίϊομβ νοβα δ᾽] δῆοα 5ὴ6 βουρῆϊ, 
Ηος. ἱὶ. 1ο. 

ζαξζόρ φίδα 976] ΤΑϊ. ἴο νοῦ ἴδοι μαϑὶ Ὀεδη ρ] αϑίηρ οὐ βύνεεῖ--- ἢ 
ἃ 56 5118] τεΐεγεῃςα. 

ἐλαΐ ἐλοις ἀατέ λἀαίε] Τῇδ παϊΐοης νι τ οτη ἢο 4]1|Δῆσ 65 66 
ζογτηθᾶ, σις ἢ ἂς (ἢ6 ΡῈ Π15.1η65. 

88. «ἀεά ὀΐροα] Ἐλοίδγθηοα ἴο ομ]ὰ στηυγάοσι, ὑν. 240, 26. (ἐ, (ἢ. 
ΧΧΙΙ, 45; [,δν. χχ, το; 1)ευϊ. χχὶϊ. 22. 

φίνε ἐλεε ὀίοοα ἦγε 747}}] 1ὰλϊ. γραῖα τες ἴ[μ6 Ὀϊοοά οἱ ἴμγγ, 1.6. Ὀγΐπρ᾽ 
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ἔχτΥ δῃᾶ Ἰδδίοιϑυ. Απῃηὰ 1 ΜΙ] αἷβδο ρῖνα [περ ἰηΐο {Π6ῚΓ 
Πδηά, δηα {Π6Ὺ 5}4}} (σον ἀόονῃ {Π1ΠπῸ6 επϊηδηΐ μᾶς, δηά 
50.411} Ὀσδαῖκ ἄοννῃ [Πγ ΒΙΡἢ Ρίδοδ5 : [ΠΘῪ 5}4}} 5 ΠΡ ἴἢ66 4150 
οὗ (ἢγ εἰοίῃθ5, δηὰ 5}4}} [ακα [Ὡγ ἔδιγ ἤοννε]5, πὰ ᾿ἰεανα ἴῃ 66 
Ὠλκεοα δῃᾶ Ῥᾶζθ.0 ΤΉΘΥ 5141} δἷϑοὸ ὉΠηρΡ ὉΡ ἃ σΟΙΏΡΔΗΥ 
ἀραϊηϑί τῃ66, δΔηα [ΠΕῪ 5}4]} βἴοῃε [ἢ66 ψΠ βἴοῃθβ, δπὰ 
(ἤσγυβο τΠ66 τὨσουρ ΜῈ τΏΕ]Γ σγοιὰβ. Απηα {ΠΟΥ 5}4]]} 
Ὀυγη (πϊὴ6 μουδ65 νι ἤτε, δηα ἐχεϑουΐα ἡπαρταθηῖβ Ὀροὴ 
[η66 ἴῃ [Π6 5:|ρῃξ( οὗ ἸΏΔΩΥ ψοπλδῃ : δηᾶ 1 Μ}1}} οαυβε ἴῃ66 ἴο 
ασράβ6 ἴτοιῃ ρ]αυίηρ [6 Ὠδη]ὶοῖ, ἀπά του 4150 504] ρῖνε πὸ 
ἈΙΓΘ ΔΩΥ͂ ΙΏΟΤΘ. 90 Μ1]1 τγδκα ΤὯΥ ἔπιγ τοναγὰβ ἴἢ6 6 ἴο 
Γοϑῖ, Δη 4 ΤΥ 76] ΟΌ5Υ 5}4}} ἀερατί ἰτοῖὶ ἴΠ66, Δηα 1 ν1}}} θὲ 
αυϊεῖ, δηὰ ν}}}] Ὀ6 ὯΟ ΙΏΟΪῈ ΔΏρΡΙΥ. Βεοδυβα ἴπου Παϑβῖ ποὶ 
τοι ογεα (6 ἀδγ5 οὗ τῃγ γουΐῃ, θυ Παδί ἐγειϊθα τὴς ἴῃ 
8}1 τ[ῃ656 ζάζηρε,; ὈδΠΒο]α {ΠΒεγείογο, 1 αἷ50 Μ}}} γθσοοιῃρεηβα 
[Υ ψΑΥ ὑροὴ ἐῤήηε Ὠδδα, 5διῖῃ ἰῃ6 Τοχὰ (Οο} : δηὰ ἴδοι 
Βἤδ!ς ποῖ σοιηγϊξ Ζἠϊς Ἰενγάηθβϑδ ρον 411 [Πὴ6 δοοιηϊηᾶ- 
[100 8. 

ου ἴ866 ἴ86 Ὀ]οοάν ἀεαίῃ ψῃο ἢ ἔαΓΥ ἀηά ᾿εΘδ]ουΒΥ Ἔχεουΐεβ. Οἡ σόῃβ. 
οἴ, οἰ. χχνὶ, 21, ΧΧΧΥ. 6. 

89. Οπ ““επχϊπεηΐ ρΡ]406᾽ δηὰ ““δίρῇ ρΐδος," 5ε6 ζ. 24. 
“171 ἐλέε... 9 ἐὰν εἰοίλε5] Ἐλείεγθεῃμοα 15 ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἴο ἃ Ὀδυράτοιιβ ργϑο- 

τἰοα οὗ ρυ] οἷν οχροβίηρ ἴῃΠ6 δάυϊίθγεββ, ζ. 37. (ΟἿ. χχὶ. ςό; Ἦοϑβ. 
11. το. 

40. ὦ ερ»ηῤα»» ασαΐηεΐ ἐλ) Α σοπρτεραίίοι οΥὁ ρυ]1ο Αββοι ὈΪῪ οὗ 
ἴδε Ρθορΐς, δ νῃϊοἢ ἴμ6 δά ]ζοσεββ 5114}} 6 ἰτϊοθὰ δηὰ [ἤθη Ἴχοϑουῖεα ; 
κεν. χχ. 2; Ὠδϑυΐ. χχὶϊ, 21 (εἴ. 1 Κὶπρβ χχὶ, 9---ξ: 5}, Ρτον. ν. 8-,.4, 1 
γγ85 δἰ πχοβὲ ἴῃ 41} εν} (ἀδῆρεν οἱ ἀδαιἢ) ἱπ [Π6 πιἱάϑι οὗ [6 σοηρταρδίίοῃ 
δηα Δ5βθ Ϊγ. ΤΒς ἀδδίῃ οὗ ἴῃη6 δάυ]ίεγεββ νὰβ ὈΥ 5Ξἰοπίηρ ; [.«δν. Χχ. 
1ιο; ευῖ. ΧΧΙΙ. 22; [οἤη ν]!]. 5. 

41. 2λΐγε ἀοιέδες τοίζά 4γ6] Α ΒΕΠΊΤΔΔΓΥ͂ τηειοά οὗ Ρυπὶϑῃτηθηΐ οἴδη 
δἀορίεά, ἃ5 ὈῪ ἴῃς ῬὨ]]ΠἸ5(πε5 οα ϑϑιηβοη 5 (διΠοτγ-ἰη-ἶανν (Ἰυάρ. χν. 6) ; 
τἰγοαϊθηοα ὉγῪ ΕρὨτγαϊτη οὐ ΤερΒίμδῃ (]υάρ. χὶδ. 1). ΟοΙΏΡ. αἷϑο ἴπε 
ΒΌΣΩΙΩΔΙΥ δοῖ οὗ ΑΡβαίοιῃ δραϊηβί [οδὺ ἴοσ ἢϊ5 ἱπαςςητίου ἴο [Ὧ6 ῬΠΏςε 5 
τηοββᾶροβ (2 ὅ81). χίν. 30), οἷ, [05}. νἱϊ. 25. 

σέρλἀξ Οὗ νιατγν τοο 6 }}}] ΤΠ6 πεὶρῃθουτίηρ 5βίδίθβ. ὙΠΕΓΕ ΤἸΔΥ 6 
τείογθῃσα ἴο ἃ οιιϑίοπῃ οἱ τη κῖησ ψοζβθη ψὶη655 ἴῃ αἴας οὔἴμε δά υ]ΐεγαϑϑ, 
ἴμδι [ΒΟΥ τιῖρῆς ἴΆ Κα νγασγηϊηρ. 

42. »ιαζέ »'} 747}...1Χ9 γεδῆ 1.6. 5815 δῃὰ ἄρρεδᾶβεΐϊ.. Ο(ΐ. οἷ. ν. 13. 
48. Τῆε νοῖϑε σοῃο! πᾶσ ἴμ6 ψ0]6 ρᾶββαρα ὑν. 35--3. 5 ΠῚ Ϊησ ΠΡ 

118 τη ϑδῃὶηρ᾽ ΠΟΙ ΡΕΠαϊοιβὶυ, οἴ, Ψ. 22. 
ζλοιε τ«λαΐ ποί εογρρεῖ] Τῆς ἴθηβα 15 2ε77Χ., νυ ῃ ἢ σδη ΒΑγάΪγ 6 ἴα Κϑῃ 

85 Πιῖ. ρετί., [βουρῇ [ἴῃς ῥγορμεῖ ἄοεβ 568 (Ὠ6 ρΡεσγῆ. ἱπ δῇ ὑποοιησοομ 
ΨΥ (οἷ. ΧΙΪ. 11, χχῖν. 6). ὙἼῺΘ βϑηΐεμοα σδῃ ἤδγὰϊγ Ὀς τεδὰ ἱπίειτο- 
εαϊνεῖγ, ψἱῖπουϊ δἰϊετίηρ (μ6 ταχὶ Τ,ΧΧ. τεδα αρμῶ ζάδε ἴον “ δῃὰ ποι: 
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ΒΘΠοΙά, ὄνεῖν οὔθ ας τ5εῖἢ ῥγονεγθβ 54}} 056 Ζἦές 4 
Ῥτονεῦρ δραϊηβδὶ ἴῃ66, βδγίηρ, Α5 ἧς ἴῃ6 τιοΐῃοσ, 59 ὅς ΠΟΥ 
ἀαιυρῃΐοσ. ὍὙμοι αγΖ ΤΥ τροίποτ 5 ἀδυρῃίοτι, τἴῃδὶ Ἰοϊμοί 45 
ΠΟΙ Πυβραηά δηᾶ ἢδσ ομιηάγεῃ: δηα ἴῃοι “γύ [6 5156 ΓΣ οὗ 
[ὮΥ 5ἰβίεσβ, ψνῃιοἢ Ἰοϊῃϑα {πε ῖγ Ὠυθθαη 8 δηά ἰῃθὶσ οὨ]άτρῃ : 
ΥΟΌΣ τοῖον τὐᾶς ἃ ἩΠΕ, δηὰ γουγ δῖθοσ δὴ Α:ῃοῦία. 
Απάᾶ [τἢϊης εἰ θυ βιβίοσ ἐς ϑαιηδηδ, 58ῆ6 δηᾶ ἤδσ ἀδυρῃίοιβ 46 

Δ8ὰ (ἢυ5 Βαβὶ μου σοτηιηϊ6ἀ Ἰεννάμεςθθ. ΤΏ ἴοττη “εν ἀπ 655 15 υδοὰ 
Ὀγ ΕΖΕἸκῖ61 οὗ βοχιιαὶ δῃοστγ, ἀρρ οἀ ἤριυγαίνε!γ ἴο ἸΔοἸδίτΥ (ν. 27). 
“ΦἸ ονάμεββ᾽᾿ δηὰ “"δοομ παίοηβ᾽ ψοι]ὰ ποῖ αἰθοσ, ἐχοθρὶ ἰῃαΐ ἰἰς 
[οτῆγδσ ψγὰ5 [Ὧ6 απ 4}}} σπαγδοϊευζίησ {πε δοῖβ ο]|164 δοσηϊπδίίουβ. [Ἃἢπ 
{Π15 σᾶϑ6 [6 οἶδιιε τηιβί στεδᾶ : δηά ἴδι15 δαϑὲ που σοτηγη 64 ἸονγάΠ 655 
ἰῃ (ἀταϊά5ι) 411 [Ὠϊη6 δοιηϊπδίίοηβ ; ἀπά ἴὩ6 ψνοσγάβ ψουὰ Ὀ6 ἃ ἤβηδ] 
ΒΌΤΩΤΩΊΔΙΥ ΟὗἩ ἴῃς ρῥγεοθάϊηρ νεῖβεβ. “1 ννάπεεβ, βόνγονοῦ, 15. υϑϑα Πἰ6τ- 
411γ (οἢ.. χχὶϊ. 9), ἀῃὰ Ψ. 45 536 6πὶ5 ἴο βρεαᾶῖ οὗ ]Ἰ16γὰ] ὑπομαϑαῖγ. ΤῈ6 
αοἴδυβα τηῖρῃϊ ἢ 6 αἰἰδοῃοά ἴο ν. 44, ἀῃπὰ “"“Ἰεννάπ655᾽᾽ Ὀεΐηρ 51 }- 
συϊϑποα ἔγοτῃ ““δοσζωϊηδίϊοῃς," νγε τηϊρηΐ τοδά : ἰονγάηεβθ ἴῃ δα! οη ἴο 
81}1 (ἢἰπ6 ἀροιηϊπαϊίίοηβ. ΤῊϊβ ἀϊπιϊηοῖοη, μονθνοσ, ἰ5 οί ἡδῖαγα!. Πα 
ΤΟΡΟΒ8] ἴο τρδὰ ἢτβί ρεΐβοῃ, δῃά ρὰΐ ἴπΠ6ὸ ψογάς ἰπίο [πῃ6 τοῦτ οὗ 

Ἰξποναμ (611): 1 μανε ποῖ σοπγη δα Ἡ]Ο ΚΕ Π 655 ἴῃ 41} [Πἰπα δρομ ιᾶ- 
[οΠ5 (1.6. ὈΥ σἱηκίηρ αἱ ἰμθπι δπᾶ ᾿ἰδανιηρσ ἴμοπὶ ὑῃριιπίϑμοά, [,ον. χίχ. 
20) 15 δ ῃρσ ΑΙ] ἱηερί. 

44. ΑἍ Ἔὄἰδυπίϊηρ' ρτονοῦρ ἴῃ τορασζὰ ἴο Γεγιβαίθπι, [Ππ6 δάι]ΐοτεββ δηὰ 
οΠ]ἀ-τηυγάσγεγ: 586 5 ἴῃς {σι ἀδιυρῆϊοῦ οὗ ΠΟΙ τηοΐῆεσ ἴῃς (δηδδηϊία. 
ΤἼδ ΡῬγονοτῦ οὐ βαγίῃρ ἰβ Ργο Δ ΌΪῪ ἴο ὃὈς τεβί ποθ ἴο ἴῃ6 ννογάβ : “45 
δ ὮΙ τηοΐμου, 50 15 Ὲσ ἀδυρθίοι," [Ι͂ὴ Φ. 45 σέφ. ἴῃ6 Ῥυορῃεῖ βρεᾶκϑβ 
δηά δἀάγεββοβ [6 5816 ῃ]. 

456. 1λαἐ ἰοέλείλ τ» ἀμδδαπα) Ιῃ [ΠΕ 5θηβε οὗ ἴδε δἱ]οροιν “οι Βἰηρ 
ΠΟΙ Ὠυβθαπά ᾽᾽ 5ῃου]ὰ τηϑδῃ σμδηρίηρ Ποῖ ροά ἴου δηοίμποσ; δηά ἴῃ [Π6 
σᾶ56 οὗ [ἐγυξαίεπι πα ϑαιηδγία ἴΠ6 σῃδγρα 15 1η16]Π|ΠΡῚ0]6, Γ ἐἤονδῃ θείην 
[6 Βυθραπά (οἰ. χχὶ].). Βυΐ σι σἢ ἃ σαῦρε οου]ά ΠΑΡ 6 πιδάς 
ἀσαϊησδί ἴῃ6 Ο(δπαδηϊίεβ, ἰῃς ΗΕ τοῖῃασ δπὰ ϑοάομι (7εσ. 1ϊ. 11). 
ΤῊ ῥγορῆδὶ δρρϑδῖβ ἰο ἀδβοσί ἴῃς δ] εσοιυ, ἰπιτοάμποίηρ τεαὶ ἰδαΐαταβ 
ἰηῖο Ὠἷβ ἀοϑογρίϊου, δηὰ γεΐοσγίπρ ἴο δοῖΐιαὶ δα ΠΕ Υ ἀπὰ υπίϑι μι] 655, 
ὙΠΙΟΒ ο γε οπμαγδοίοτβιὶς οὗ [6 (δηδδηϊίε παίίοηβ.Ό Αποίῖδπογ ᾿πἰεγργεῖδ- 
[ἴοῃ, 45 οἱά 5 Τπεοάοτεῖ, οοηϑίἀδτβ ᾿εῃμονδῇ ἴο Ὀ6 [86 ““Βυπραῃά ᾽ ἐνβη 
οὗ [ὃς ΗΠ Εα τιοΐπεσ, μεδίμθη ἰἀοϊαίτεβ Ὀδίηρ ἱπθ 61} ἴο ἴῃς ἴσας αοά. 
ΘΟΟὮ ἃ τοβεχίοη 15 ηοΐ παίισαὶ ἴο ἃ ρσγορβδεῖ οἱ (μϊ5 ἀρε, μου ρἢ ἃ 51 1118 7 
Ἰάδα οσουττοα ἴο δὲ Ῥδὺ (Εομι. 1.). Αἱ [Π6 βαὴθ {{π|6 (ἢἷ5 ῥσορῃεῖ 
τοαϊοίβ ἴῃς τεϑιογαίίοῃ οἵ ϑοάοιῃ δηά 15 αηΐοη ἴο [ῃ6 ρεορὶβ οὗ ἴδε 
τὰ, Οὐοτ]]}}, σοηϑίἀεηρ [μ6 αἰβηοι 165 οὗ Ἰηἰογργείδιϊοη 85 ἱμβιιροῦ- 

ΔΌΪς, 5.Ὑ|κ65 ουξ [6 ψγογὰβ ἃ5 ἃ ρῖο55. 
σοί οὐέλ» “ἐ72γ.}] ΤᾺΘ 5ἰβίεγβ οὗ [ϑγυϑαϊ θα νεγα ϑατηδγία δη ϑοάοσω, 

δΔηα 5ῃ6 δά ἃ σοηυ 6 ΔΗ] 11|κο 655 ἴο {Πατη. 
γον τιοίδθῦ} ΥὙμ» (0]0γ.) γεΐδιβ ἴο [86 [χες ςἰβίουβ. 
46. εἰ» τ:5147} “ ΕἸ Δεν" 15 111. ρστεδῖεσ, δῃηὰ 1[ῃς σοίδεσεησα ͵β ἰο (ἢς 

διεαῖεσ ρο ἶσα] ἱπηροχίαποα δηὰ νἱάθυ ἰΟσσ ΟΥὙ οὗ ϑδιηδγία; 85 οὔ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 8 
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(παι ἄννε]}] δὲ τὔγ Ἰεῖῖ μαπάᾶ: δηά [ΠΥ γοιηροσ βἰϑίοσ, [ἢΠδΐ 
ἄν ε!]οῖῃ δὲ ΤΥ τιρῃΐϊ Βαηάᾶ, ἐς ϑοάοιῃ δηᾶ ἢεσ ἀδιρῃζεσβ. 

“ ΥὟεῖ Ὠαβϑὶ ἴῇου ῃοΐ ψαϊκοά δίϊζου {Π6]γΓ ναγ8, ἢογ ἄομο δεν 
1Π6ῖγ δου ηδίοηβ: Ὀσὰΐ, 85 27 ἡλαΐ τυέγε ἃ νεῖν 1116 δέκ, 

48 ἴῇῆοιι ψαϑί σοιτυρίεα τηογα (ἤδη ΓΠΘΥ 1ῃ 4]} [γ ψᾶγβ8. “415: 
ΙἸἴνθ, βαϊτἢ ἴῃς 1οτὰ σον, ϑοάομ [ὮΥ 5: 516 Ὑ δίῃ ἢοΐ ἄοηθσ, 
Βὴ6. ὯΟΥΙ ἸΕΙ ἀδιρῃϊεοῖθ, ἃ5 ἰἤου Ὠδϑὶ ἄοηθ, ἴῃοι δῃὰ (ἢγ 

49 ἀδιυρῃίειθ. Βεῇο]ά, [Πὶ8 νὰ [6 ἸΠΙΑῸΠΥ οὗ ΤΥ 5ἰβίεσ 
ϑοάοπ,, ρτιάδ, ]η655 οὗ ὑτεδά, δηᾶ δριηάδηος οὗ 1Ἰά] θη 655 
ΜᾺ5 ἴῃ ΠΕῚ δη6 ἴῃ Ποῖ ἀδυρῃίετῖθ, πειῖΠογ αἀἸά 5}6 5ιγεηρίῆθη 

50. [6 Παπά οὗ ἴῃε ροοῦ δπά πεεάγ. Απὰ {ΠδῪ σψεῖα ἤδιρ ἢν, 
δηἀ οσοιητηϊ6α δΔοοϊηϊηδίίοη Ὀείογα τὴ6: τῃεγαίογα 1 ἴοοϊς 

51 [Π6Π|Ὲ ΑΥΑΥ 85 1 5ὰνν νοοῖ, ΝΟΙΤΏΘΥ ἢδίἢ ϑαμηδγα σοϊητηϊοἃ 
ἢ41{ οὗ [γ 5ϊη5; θυϊ ἴῃου μαβδί τα] Πρ]16ἀ της δοοιηϊηᾶ- 
οη5 τηοτα ἴδῃ ΠΥ, δηᾶ Παβί πη θα [Ὦγ 5ιβίθιβ ἴῃ 4|}} 

[ἢς οἴασ μβαπᾶ ϑοάομῃη νναὰβ 5π14}}6Υ ἴ1Ὡδὴ [ἀΔῃ. [Ιῃ δϑβεσηαίηρ ἴΠ6 
αυδτγίετβ οὗ ἴῃ6 μθανθῃβ [ἢ ὈΘΠΟ]ά6γ (δορά τῃς εαϑί, μανίηρ [ἢ6 ποῖ οα 
μϊς ἰεῆ, ἄς. 
εν ἀαερλέε᾽ς5] ἱ. 6. βυθδοτάϊηαία ἴον. 
41---δ]. ΤῊΘ ἀσδργανν οὗ [επιβαϊεῖα ἐχοθθᾶθα (μὲ οὗ εἰἴ ποῖ οὗ ΠΟΥ 

5ἰβίδεσϑ : ϑοάοιῃ (νυ. 48-- 50), ϑαιηδτῖα (9. 51). 
41. αἂς Ἰ{ἰπαὶ Ψετα ὦ ὑδρ» ἐξ ες τὨϊη0] ΟΥ̓ΓΘρογΑΙΪΥ : δ α ΖἰΖεδ 

«υὐτίε, απά λένε, ἰ.6. “εξ έν ἕλοις τυασί εογγωρίεώ; ἰλουρἢ [ποτα βθαπιβ 
ΠΟ τοίεγεῃοα ἴο ΔΩΥ δοίυ δ] ρεγοα οὗ τἱρῃϊθουβηθβθ, βοῇ 85. 116 {Ππ|65 
οἵ θανίά, (ΤὨε ϑἴτδηρε ψοτγὰ ζαξ 15. αἰτευγν ΚΟ ; ΔΠΥ σΟΠΠΘΧΙΟἢ 
ψ ἢ Ατ. Καὶ ομέν, οΥἮ ἢ δὴ Αϑϑδγυύ. ψοζὰ “4 {{||6,᾿ Ετοά, Ὁ 6]. 
Ρ- χνὶ. 5. {π||6 ῥρσοθαῦϊθ. 1 (ῃὨ6 ψοτά "ὲ δηγιῃἱησ Ρὰαΐϊ δὴ εοβο οὗ 
Ῥτεοεαΐϊηρ βουμᾶβ ἰἴ ΤΔΥ δ ἃ ἰγαρτηεπί οὗ ἴῃς νοὰ “11π|16,᾿ οὗ 15. 
ΧΥΣ. 14) ΧΧΙΧ. 17.) Οἱ. οἢ, ν- 6, 7. 

48. (ἰ. Μαῖί. χ. 15, χὶ. 24. 
49. αὐφριααρεέ Οὗ “αἰ 6716551 ὉΤΟΒΡΘΙΟΙΒ Θ880, ἃς ΚΟΥ. 11ἴ ΡΙΌΒΡΟΙ 

οἵ αυϊεῖ. ϑοάοτῃ ᾿ἰνθα ἴῃ βϑουγ υ δηὰ ςυἤεγεα 0 σα]ατλ 65, 85 [6 1. 
ΧΙ, 11 58 γ5 οἱ ΜοδΌ, ““Μοδὺ πα5 Ὀδθῆ δἱ δᾶβε ἔγοπι ἢἰβ γουϊῃ, δηᾶ 
Ἦ6 δίῃ βϑι θὰ οὐ ἢΐϊβ ἰεθ5; 6 βαίῃ ποῖ Ὀδδη εἰωριϊθα ἔσοτη νϑβ856] 
ἴο ν6556], ποθ σ Βαῖῃ ἢς ροῃδ ἱπίο οαριἱνιγ. Οἱ “ΠΙ]η655 οὗ Ὀτεδά 
δῃά ΠΟ Ρ ΕΠ ΠΡΟ Ῥγάα δηά ἰογρείι]ηθ55 οἵ αοά οἵ. Πευῖ, χχχῖ, 15; 
Ηος. χὶ!. 6; Ῥτον. χχχ. ἢ. 

σἰγεαρίλονι 66 λαηα] ΟΥ, ἴακχθ δο]ὰ οὗἩ [ῃ6 παπᾶ, 1.6. ἴο μοῖρ οσ 
τεϑοθ. ΡχοβρειἊ Ἰεα ἴο ρχγάα δηᾶὰ ἱπῃυμηδη!ν δηᾶὰ ἋΠθὴ ἰο δρουηΐ- 
Ὡδίουβ (“. 50). 

δ0. ας 7 τατὸ σοοά] Οὐ, ὙΏΘΩ 1 ΒΔ ἰῖϊ. Οὐδ, χνυ]ὶὶῖ. 21, 1 ““ν}} 
δο ἄονι ἀπά 5ε6 Ψῃθίμοσ {πε πᾶνε ἄοπε δοοογάϊηρ ἴο {πε οἵγ ψὨΐσΒ 
15. ΟΣ ὉΡ υῃΐο τη6.᾽ 

δι. ἀαεί γμοίϊεα} 761. 1ϊ, τι, “" Βδοϊκβ! ἀΐπρ Ιβγαθὶ βδίἢ ᾿πϑιπεά 
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[Ὡ1ὴ6 δροιηϊηδίίΊοης ψὩοἢ ἴοι ἢαςὶ ἄομθ. Τῆῇοι 4]50, 52 
ΜΏΙΟ. δαβὶ Ἰπαρεαᾶ [ὨγῪ 5ἰβίειβ, θδὰγ (ἢ1ὴ6 οὐγῇ βϑἤδιωηβ ἴογ 
[Υ 51ὴ5 ἴπαὶ του ἢαϑί σοιητϊτ6α τηοχα ΔΡοΟπλ Δ 0 16 [ἤδη 
[Π6Υ: ἴπδῪ ἂῖθ τηοΐα τιρῃΐθοιβ [ἤδη ἴοι: γεα, ὃ6 ἴδοι 
σοηΐοιηαεα 4150, δηὰ θθᾶσ ΤΥ βϑῆδῃι, ἴῃ [πα (μου Βαϑδῖ 
᾽υϑιιηεα τῊγ 515ς[6Γ5. 

ὙΝΏεδΩ 1 51|4}} Ὀτηρ δρδὶῃ τΠ6ῚΓ σΔΡΌνγ, [ἢ 6 σΑΡΕ ΝΥ οὗ 51 
ϑοάομη δηὰ ἤοῚ ἀδιυιρῃϊζειβ, ἀμ (ἢ6 σαρνν οὗ ϑαπηδτα 
Δηα Ποῖ ἀδιρῃΐοιβ, [ἤθη τοῦ 7 ὀγίμρ ἀραΐ [6 σαρΌνΥ οὗ 
τὴν οἀρῦνοβ ἴῃ [ἢ6 τηϊάβι οὗ {πεῖὰ : (παῖ το τηαγεϑὲ ὈΘΔΓ 54 
[Π1ὴ6 ΟΝ 5ῆδιηθ, δηᾶ τηαγεϑί Ὀ6 σοηίοιιπαεα 1η 4]} [δῖ 
ἴῆου δὲ ἄοῃθ, ἴῃ ἴμᾶΐ μοι τί ἃ οομηξογὶ υηΐο τἤδια. 
ἾΏΘΩ [ὨΥ 5ἰβίειβ, ϑοάοιῃ δηᾶ ἤεὺ ἀδυρῃίζεσθ, 5}8}} γαίῃ 55 

ὨοτβοὶΓ τόσα ἴμδῃ ἰτοδοῆοτους [πἀ4ῃ." ὙὍὉΠ6 διροπκίμαίίοῃβς οὗ [Δ 
βεῖ ϑαπιασῖα δῃὰ ϑοάοιῃ ἰῇ ἃ σοπῃρδσζδίνεϊῃ τἰσμίεουβ Πρ ἢϊ. 

δᾶ. Ῥοίηϊ [ῃ15: “᾿δπά ποι 4͵5ο, νη ἢ Πακὶ (ἰὰ (μαῖ ἴποιϊ ἢδ51) σίνθη 
Ἰυάρτηεης ἰοσ (ἴπ Ὀεμαὶξ οὗ [ὮΥ 5ἰβίειβ, Ὀδθᾶσ [ΠΥ ϑῇδπιε; ἰβσουσῇῃ τὮΥ 
5'η5 νηοῦ ἴῃου ἢαϑὶ σου ῖεα τλοσα δου μ8 016 ἴδῃ ΠΟΥ, ΓΠΕΥ ΔΓ 
τηοῖα τἰρῃίθουβ ἴδῃ μου." Τ7επιβα]εῖλ ἢ85 “ρίνθῃ υάρτηρης οὐ ᾿πΐϑῖ- 
ροβεὰ ἔ Θάχω. ἰΐ. 25) ἰῇ ὈθἢΑ]Γ οὗ ΠΟΥ 5ἰβίοιβ ἱπ Ὀδίηρ ποσα ψιοκοὰ 
τη {Π6γ΄---886 δ5 πιδᾶβ ἱπαηὶ σοιαραγαινεὶυ τἰρῃηΐϊθουβ. Τῆς ρἤταβε 
ΚῬ6 δῦ ἴἢγ ϑῆδτηβ᾽" τηἱρῆϊ πηθδὴ “βιιεσ ἰῃ ἀσδίγαοσεξίου [6 σοπβεαιεησ 65 
οὗ [ΠΥ ν]οκεάμπεββ; ὧν. 54, 61, 63, Βονγανοσ, 5ῃανν (αὶ ἴῃς τεί. 5 ἴο 
1δε ἔεεϊηρσ οὗ βδδιια ἄυε ἴο [πε δοὶ [παι ὈΥ ἴπ6 ρτόβϑῆεβθ οἵ Ποῖ δθοτϊωϊ- 
ὨΔίΊΟΩΒ 506 [85 5ῃδννῃ ΠΟΥ 5ἰβίειβ ἴο Ὀ6 τῆοσα τἰρῃΐθοιιβ τ[ἢΔη 5ἢς (οἔ. 
χχχίχ. δό). Τῆδ ρυόρῇοῖ δϑϑυμηεβ ἴῃ 6 Ἔχῖ]α δπὰ ἰοοῖκβ ἰογναγὰ ἴο (ἢς 
ἔμπης οὗ τεβίοσα ἴου, ϑοάοῃιρ αἷθϑὸ ὅπ ϑαπιδγία 5}.4}} Ὀὲ τεξϊογθ δ5 
6 ]}} ἃ5 [εγυβαϊθπι, μα ἰζ 15 [Π15 ἴπαὶ 51.411} ὈΠπρ βῃδπιβ ἴο Πδυ, ἴοσ 586 
58Π4}} 66] {πδὶ ἴΠῸῪ σψῇομι 806 ἀϊὰ ποί ἀεῖρτι ἴο τῃηϑηϊίοη Ὀδοδυβα οὗ 
{πεῖν Ἔν}] ίατης (ν. 56) νγεῖα ποὶ νγοῦβα Ὀυὶ Ὀειϊΐεῦ ἴδῃ ἢογβοϊ. 

δ8. ϑοάομι δηα ϑδιηδιῖδ 5}4}} 6 τεδίοσεα, δῃὰ 6γυβαίθτα δ] οἢρ' 
ψίτἢ {πε ῖ. ᾿ 

ἤψάφη 42 τλαΐ ὀγίηρ αραΐ} ἘδίῃοΥ; δπὰ 1 Ὑ11 Ὀσίηρ ἀρ. ΤὨς 
Ῥῆγαβθα “τὰ [Π6 σαριϊνγ" ΡγΟῦΌΔΌΙΪΥ τηθδηβ: ἴσῃ ἰῃς ἰοχίαπεβ (11. 
ἴδε ἰυτηϊηρ) οὗ οῃδ. ι 
καρήσγ οὐ ἐὰν εαῤέϊνε5] Μοβὶ τροάεγῃβ ὈΥ ἃ 5ιρῃηὶ οβδηρε οἱ 

τεδάϊηρ δἴϊοσ [ΧΧ. στεπάο: δηὰ 1 11} Ὀτὶηρ ἀραίη ἴὰγ σαρΌν Ὁ τη [6 
ταϊάβὶ οὗ θὰ. Οἱ, 18. χίχ. 24, “1π ἰμδὶ ἐΒ 5..4}1 ἰϑγαϑὶ Ὀ6 ἃ (Ὠϊτὰ 
1} ΕρΥρὶ δπά νυ ὶἢ Αβϑγγία, ἃ Ὁ οβϑίηρ ἴῃ [Π6 ταϊάβὶ οἵ [ῃς βαυίῃ.᾽" 

δά, ἘἈεδὰ: “1μᾶϊ ἴποὺ ταᾶγεϑὶ Ὀδαῦ [ΠΥ βῃδηιθ, ἀπ Ὀ6 δϑῃδηγχοὰ 
Ὀεζαιδε οἵ 8]1 {πὶ ἴμοὰ μαϑὶ ἀοπθ ἴῃ σοηπχίοχιίηρ τμεπὶ. [ΤΘγιβα] θη 
““οουγίοτιε " ϑαιηατία δῃηὰ ϑοάοιῃ ἰῃ Ξυγραβϑίηρ [ἤδτὶ ἴῃ ΚΟ η 685, 
δηά τδυκίηρ ἴμοτλ ἴο [66] 1655 186] ΟὟ ρα], ἃ5 4150 ἰῃ σδιίηρσ {πεῖν 
τοβίογδίοῃ. 

δδ. γλεν ἐγ “ἐπέε7.}) ἘΒείϊες: δά τγῪ 5ἰϑίειβ.. δπὰ ὕδοῦ δηᾶ [ὮΥ 
ἀδυραίοια, Ιῃ (Ά ἰᾷοα οὗ [8 τοϑιοσαίΐοῃ οὗ [5γδς6}᾿5 ἢθαίῃθη περ ουτβ 

ὃ----2 



τό ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΧΥ͂Ι. [νν. ς6---ὅο, 

ἴο ΤΟΙΣ ἔΟΓΠΊΘΙ βίδα, δῃηα ϑαιηδηα δηᾶ ΠῸῚ ἀδυρῃίευβ 5}4]]} 
τοίσσῃ ἴο ΠΟΤ ἔουτη Γ δβϑίαίϊθ, (ἤθη ἴποι δηα ΤΥ ἀδυρῃίοιβ 

56 5041] τοίατη ἴο ΥΟῸΣΓ ΤΌΤΙΏΘΙ εϑίαῖϊθ. ΕῸΥ (ὮΥ 5ἰβίοσ ϑοάοιῃ 
νγὰ5 ποῖ τηθητοηδα ὈΥ [ΠΥ τουτῃ ἴῃ ἴῃ6 ἄγ οὗ [ἢγ ὑπάε, 

57 Ὀείοτα τγ ψιοΚεάμθθα ψγὰ5 ἀἰδοονογαά, 85 σΖ [6 τς οὗἉ ἐάν 
ΤΟΡΓΟΔΟἢ οὗ ἴῃς ἀδυρῃίεια οὗ ὅγγα, δῃὰ }1 ζζαξ αγέ τοὐπὰ 
δθοιυς ἢδσ, [ῃ6 ἀδυρῃίετβ οὗ ἴῃς ῬΒΠΠ]ΠΙβΈη65, Ὠϊοἢ ἀδβριβα 

58 ἴη6 6 τουηπᾶ «ῦουῖζ. Τῆοι ἢδαϑῖ Ῥογῆβ [ἢγ Ἰεννάμεβθα δηάᾶ 
59 ἸὨϊη6 Δῇοομπληδίοηβ, 58] 1ἢ τῇ6 ΓΟ. ΕΓ (5 5αιϊἢ ἴῃ 6 

Ιοτὰ ΟΟΡ 1 νΜ}}} Ἔνθ ἀθαὶ σι ἴῃ66 45 ἴῃοι Ὦδϑὶ ἄοηθ, 
ΜὨϊοἢ μαβὶ ἀδθριβεά τ[ἢ6 οὐ ἴῃ Ὀγδακίηρ ἴ[ἢ6 οονοηδηί. 

όο ΝΕνογΠ61655 1 Μ01} ΓΟΙΔΕΙΠΊΘΟΙ ΤῺ σονεηδηὶ ΜΙ [ἢ66 ἴῃ 

ἰο {πεῖς οὐ απ αἰϊεσ Ὀεΐηρ ρ] οἰκο ὰ ὑρ οὐἱ οὗ [ἃ ΕΖοκὶοὶ 845 υϑ14] 
(ο]]ον 5 7εγειηΐδῃ; οἷς. ἰῇ σϑῆεταὶ, 7θσ. ΧΙ. 14-Ξ3.17; Μοα!», ςοἢ, ΧΙνΝ]. 
47. Διημοη, χ]ῖχ. 6, ἀπά ΕἸ Δπὶ, ΧΙ ΙΧ. 30. 

δ6. 7εγυπαίεπὶ ἀϊά ποὶ ἀεῖρῃ ἴο τείεγ ἴο ϑοάοχῃ οὔ δοοοιηῖ οὗ ἴδε 
νυ Κοάηθ55 δηά 6ν}} ταραυΐς οἱ (πε Ἰαϊΐϊευ. ΟἸοτβ ἱπίοστοραϊίνε! Υ: ΝΥ ἃ5 
ποῖ ϑοάοιῃ ἃ ταροχγῖ (4 ποσὰὶ Ὀγνογ) ἴῃ (ὮΥ του Βυϊ (Π6 ἰη- 
ἰεχγορϑίνε ἰοσιῃ 15 ργεοδσίοιιβ. 

δΊ. τουᾶς ἰδεονεγε41 1.6. ταδηϊξεσίθα. Δοςογάϊηρ ἴο τηοάο5 οὗ (μη Κίην 
[θη Ρτεναίεηῖ οΔΙΔΙΩΣΥ νὰ ἴΠ6 δοςερίεα ργοοῖ οὗ νἱοκθάῃθββ εγὰ- 
5816 πΚ5 Κα 685 Ῥγ85 6] ὈᾶγῈ νβθη ὮΘΙ στεαΐ Οδ] Π} 1165. (611 ὑροη 
Ὠοσ, 1,841}. 1. 8, 9. 

ἐΐε ξέρι οὕ ΤῊΥ γεῤγοαελ] Βεῖίίοσ, νὰ ἘΕΝ. 88 δὺ ἴ09 1:9 οὗὨ 100 
ΤΟΡΓΙΟΔΟῺ οἱ (ἢ6 ἀδυρῃίεοιθ οἵ ϑγτιίδ---νν ο ἢ 15 ἴπᾶὶ ψῃῖ ἢ (ΠΟῪ οδδὶ 
ὍΡΟΩ 6γυβααπι, ἢοΐ σΟΉνΘΙΒΟΙΥ δἃ5 Αἰ. Τῃε “{ἰπ|6᾽ τηυβὶ Ὀς (ἢ6 
ῬΙδβθηῖ, ποΐ 8ΔΩΥ͂ ῥσγενίοιιβ [(ἴπ|6, δῃὰ (6 ἰδηρυᾶρα Ὄχργεϑϑεβ [15 
ΔΥΚννατάΪΐγ. ΓΧΧ. τοδᾶ: 8ἃ5 ποὺ ἴθου τί ἴδε σεργοδοῦ (“πον ἴογ 
“4 {π|6.᾿ δηά εἰἴμεῦ βπάϊηρ οὐ ἰῃβετίίησ ἴῃ6 Ῥγοη. “του. Τῇ 
τεηάεπηρ : Ὀείοτε [ἢΥ ψν]οΚεάηεββ ννὰ5 αἰσοονεγεα Ἂς (115) που, ἃ ΓΕ ρτόδο ἢ 
ἄς. (Ηἰϊ2Ζ. (οτη.), 15 ϑοάγοεὶγ ἃ Ηεῦ. σοπβοίτυοίίοη. 1 πψου]Ἱὰ Ὀδ6 δαϑὶθϑὶ 
ἰο΄ οἴδησε ““τἰπε ἢ ἰπίο “που (ςΐ. ἴπε ορροβὶϊες οὔδησα ““ψῃϊ ἢ ἢ 
ἰῃῖο “16 οἷ. Χ]. 40): 85 ἴποιι ατί [Π6 τεργοδοῆ. 

δ γγέα, απαϊ...γοιραὶ αὐοιί 97] Τῆς τηεηϊου οὗ ϑγτγία (Η εὐ. Ασαμι) 
8 βίγτδῃρε ψῆδη (ἢ6 τείεγεηοε 15 ἴο ἴῃς ἀονηία!}] οὗ [Θγϑαίθη. ΕῸΣ 
Ατδῖὶ ϑγτίδας ρίνεβ Ζαοηε (4, ἴον γ, οἷ. οὗ. χχνυ]. 16) ΜΟΙ 18. τρογα 
ῃδίυγαὶ (οἴ, οἷ. ΧΧΧΥ. 11 5έΦ.,) ΧΧΥ. 5, 12, 158. δΜυΐρ. τεαᾶβ, τουμπά 
δοουϊ Ζάέε, ΜὮ16 ὅυγ. νναηῖβ [ῃ6 Ο]6Ὲ ρῆγαβθ. Τρ τεί. ἰ5 ἴο [6 ιιβα] θη 
ἶῃ ΔΩΥ ςᾶ56θ. ἘΖΕ Κ16] Ὠονἤοσα οἶδα ὈΠηρβ 5υΓ4 πο οοπποχίοῃ ψ ἢ 
15γδεὶ. 

τυἀίελ ἀεεῤίδε ἐλε6)] Οὐ, ἂο ἀθβῃῖῦθ ππῖο ἴῃ ες ; οἷ, οἢ. χχν. 15. 
δ8. ΤῊΝ δηᾶ {Π6 ῥγεοθαϊηρ γεῦβοθ ἀϑϑυτηθ ἴῃς ἀεοοίγαοίίοη οὗ [6π|- 

5816 η1, οὗ ννῃϊ ἢ ἴῃ6 ρσόορῇῃοὶ ννὰϑ ΠΥ δϑβυτγεά. ' 
ὅθ. ΤἸἊδα (411 οἵ Γετυβαί πὶ, Ῥσορ δίς! αϑϑυπηθὰ ἰῇ Ὁ. 58, 8 ΠΟῪ 

ἀϊγεσι [ΠὨγεαϊθηθά. Οἡ ἴμ6 “ὁδί ἢ οὗ, θυ. χχῖχ. 12, 14. 
60. ΤὨς [οτὰ ν}}}} συ θδιϊταῖϊς ἔοσ [ῃ6 ο]4 σονεπαηῖ ψϊοἢ τγὰβ Ὀτοΐκεῃ 
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(ἢ6 ἄδγβ οὗ (ὔγ γουΐῃ, ἀπά 1 ν1}} ἐϑία Ὁ ]Π15} απο ἴΠ6 6 δὴ 
δνου]βίίηρ οονθηδηῖ. ΤὭΏδη (που 5Π4]} Γοι ΘΙ ΘΓ ΤΥ ννᾶγ5, 6: 
δηᾶ Ὀ6 δϑῃδηιεά, ν ἤθη ἰἤου 5141} τϑοεῖνα [ὮῪ ϑιϑίογϑ, [Π1Πὴ6 
ΘἸάδσ δῃηὰ (ἢν γοιηροῦ: δηᾶ 1 ν}}} ρῖνε ἴδηι ἀηΐο ἴΠ66 ἴοῸΓ 
ἀδυρῃίετα, θὰϊ ἢοῖ ὈῪ τἢγ σονεηδηῖ. Αμπά 1 ψ}}} δϑίδὈ]} ]5ἢ όα 
ΤΩΥ σονεηδηΐ ψ ἢ [ῆ66 ; δηά τοι 504] Κηαονν ἴἢδι 1 {η ἴῃ 6 
ΙῸΚΡ : [παῖ του τηᾶγοβὶ σοι θθοσ, δηα Ὀ6 σοηίουηαβαά, 63 
δηἃ Ὡδνοῦ ὀρθὴ [ΠΥ του ΔῺΥ τότε, Ὀθοδιι56 οὗ [ΠΥ 5816, 
ΜΏΘη 1 δηὶ ρδοϊῆθα ἰονατα ἴἢδ6 ἴοσ 4}} ἰ(ῃδι ἴῃοιι! ἢδϑῖ ἄοῃθ, 
βδ:Ὲ1ῃ [ῃ6 ,οτά 6οΡ. 

Δῃ ““ονουϊδοιηρ ᾽᾽ σονεηδηΐῖ, οὗ, οὗ. χχχυὶϊ. 26; [5. Ἰΐν. 9, 10, ἷν. 2; 
7ετ. χχχὶ. 25, 36, χχχῖϊ. 40, χχχὶδ, 20-2.. Τὴ σονεηθδηΐ 1} Ὀς 
δνει]δϑίϊησ Ὀδοδιβα 6 1} ἰογρῖνε {ΠΕῚῚ ϑἷηβ ([6΄. χχχὶ. 34}, δηὰ ντΐα 
ἢ15 ἰὰνν (Ὁ. 33), δῃὰ ρμυϊΐ ἢΪ5 ἔξαγ (χχχὶ!. 40) ἴῃ {πεῖγ Πααγίβ; ρινίηρ [Πδτὰ 

.ἃ ΠΕ Ὠοατί δῃά ρυζηρ ἢἰ βριἰ σι ΐη ἴῃει, ἘΖεκ. χχχν!. 26. ὁ ὴ 
“ἐ4γ5 οὗ [Ὦγ γουςἢ᾽ οὗ, [6ζγ. 11. 2, δηὰ 15. ᾿ἰν. 6. 

61. ϑοάοιτῃ δῃὰ ϑαμπιδεῖδ, ἴῃς 5βϑίείβ οἵ Γδγιβαί θη, 5411] Ὀδ6 τοϑιοσεὰ 
αἶθο ἢ ΠΟΥ πὰ σίνεη Ποὺ ίοσ ἀδυρῃζειβ. ΤἼ15 σεβιογαίίοη οὗ ΠῈσ βἰη- 
[] οἰϑίειβ ἀπά ἢδσ γεσεϊνϊηρ' [μετὰ ΤΟΥ ἀδυρὨίςεις 5Π.4}} Ὀσηρ [ῃ6 5θῆβε οὗ 
ΠΕΥ ΟὟ 5ῖῃ Ποῖηδ ἴο [εσυβα]εῖη, δᾶ 58ῃ6 5}.4]] Ὀ6 δϑῃδιηβα οἵ 4]] 586 ἢδ5 
ἄἀοπα. 

πο ὁγ ἐὰγ ερυεμα») ΤῊΪ5 ρίοσυ οὗ χτεοεϊνϊηρ ϑαιηδγῖα δηᾶ ϑοάοῃιν δηά 
Ποῖ οἴμοὺ βἰϑίεσ οἰ[165 δηά πδίοηδ] ες ἴοῦ ἀδυρῃζοῦβ 514}} ποῖ δοοτὰς ἴο 
7εγαβαίθ 5 (ἢ 6 τοϑα]ὶ οὗ ἬδΥ ἰογπιεῦ σονεηδηΐ 11} [εμόνδῆ, ἴοσ (Πδΐ 
οσονοηδηΐ οὗ ἢ 5906 Ὀγοκα. [{ 504}} θ6 πκὰ (6 πον σονδηδηῖ [156}| 
βοιμϑίῃϊηρσ Δ] ορεῖμοῦ δαάϊίοηαὶ, δὴ δοῖ οὗ (οά᾽β ροοάῃεββ 'ἰῃ 0 ΨΥ 
ἀεροηάϊηρ' ὁΠ. ἰογλοσ σοι] οη5 (νυ. 62). 

62. 7] τυΐἱὲ ἐείαδέϊολ}] “57 15 εἰαρῇῃδίϊς, ἰῇ ὁορροϑβιτίοη ἴο “ ποῖ Ὀγ 1ὮῪ 
σονεηδηϊ.᾽" ΤὍΤδδ πον οονεηδηΐ Ψ11}] 5ῃενν [δὶ ψ Ὡ]Οἢ [Ἐῃονδὴ 15 Ὀθί(ΟΓ 
[ἢδη 411 ἢἰβ σμαβϑιϊβοιμθηῖβ. 

68. τὐλτ 7 αν» ῥαεΐ 4) Ἐεῖιίεσ δοίϊνε : ἤθη 1 ἔοσχῖνο [606. ΤΒ6 
γνογά ἰς. [Ὡς το μηΐσαὶ ςδοῆο]4] ννογὰ ἴο ““δίοῃε᾽," ΟΥ̓ πηαἶκα δἰοηθιηθηΐ 
ἴοτ. [Ι{ ΡγΟΌΔΟΙΥ τπηθδηβ ἴο ““οονοῖ,᾽ ᾿Ββουρῇ ἰἰ 15 ΩῸ τόσα υ8εὰ ἴῃ [Π6 
Ἀγ 5164] 56εη8ε Ὀὰϊ ΟὨ]ΥῪ ἰπ γείεσεησα ἴο δἰηβ οὐ στ. Ηδησα νῇεη Οοά 
15 ἴη6 ἀρϑῃηΐ 115 σονοιϊηρ οὗ 5ἴη ἰβ ρασζάοῃ, [εζ. χνἹ. 232; Πουΐ. χχὶ. 8 
(06 πιουο  ι] ἴο0); 2 (ἤτοη. Χχχχ. 18. ΤῊ ἱπιρογίδηϊ Ῥοϊηΐ ἰ5 ἴο τείδϊῃ 
[06 δοῖϊνο βθῆβθε οὔἴῃε ψοτά. ἊΑῃ δεῖ οἵ Οοά ἰ5 ἀδβοσι δά, ποῖ 8ῃ οἴεοϊ 
Ρτοάπορα ἀροῃ κἷ5 τϊηά. 

ΤἼα ρτοαῖ ρτδοα οὗ Τοῃονδῇ ἴῃ ταϑίουγηρ [γι βαϊθιη Ὑν1}}1 ὨΌΤΔΌ]Ὲ ἀπά 
ἈΒΏΔΙΩΘ ΒΕΓ, θη 586 ΧΕ ΘΠ ΌΕΓ5 ΠΟΙ ρϑϑί ΕΥ]]. ΔΝ Βδΐ 41] σ᾿ αϑιἰβοτηεηῖβ 
σου ]ά δοσοιιρ] 58 Ὀκπὲ ἱπά Ποσθι]γ, σοοάῃαβ5 νν}}}] δοσοι ρ 15} ἔα}]γ. 76- 
τυβα θη Ὑ011 ΠῸ τῇοσε “ρθῆ ΠΟΥ τοῦ ἢ,᾽ Ὀπὶ 511 ἴῃ δραϑῃβα τπουρἢ 
οἰδλὰ 51|1δπςα θείογε αοά. Ηϊἰβ σοοάπεϑβ ἀῃᾶὰ εὺ Οἢ 5'π Ψ11] 50 1] Πδσ 
τηϊηὰ [Πδὲ (ἢ (Βουρη 5 Ψ1}} θ6 ἴοο ἄἀξερ ἴοσ ψοζάβ. ἘὈΓΤΊΘΓΥ 5}6 80- 
ουβξεα Οοὐἷδβ ῥγονϊάθδηςσ, (ὨἰηΚίηρ 58Π6 Ξυβετγεά ἔοσ ἴδε ἰηϊαυ 165 οὗ σεπο- 
ταῖϊουϑβ Ὀείογα ΟῚ; ἐοσῃ Υ] 506 Ὀοαϑίοα οὗ Ποὺ ρῥίδος Ὀείοσε [εῃονδῇ, 



118 ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΥΙ. 

Δῃα δεῖ βἰβίεσ ϑοάοῃι ννᾶ5 ποῖ ἰπ μοῦ τοῦ. Νον Ποὺ υχϊηὰ ΨΜ}] υβα. 
ΟΣ οἰδεῖ [Πϊηρϑ. 

ὙΠουρΏ ἴῃ6 ἰδηρυᾶρσε δηὰ Ἴοοποερίίοῃβ οὗ ΕΖεκίεὶ ἀγα 1ε855 (δυλ δ 
Δῃα παῖυγαϊ ἴο νγοβίθγῃ πιϊπά5 [ῃδη (Ποϑ6 οὗ βογης οὗ [με οἴμεὺ τ οΥ5 οὗ 
ϑογρίαυγε, ῃἷβ [Πουρἢ 5 ἀγα ΨΕΙῪ οἰδναίςθα. 

(1) Τῆε ἔσυτε οὗ ἴ[Π6 δἀυ]ϊίετουβ υνἱΐδ ἜἼχργεββαβ [Π6 σοῃνίοιίοῃ, (εἰ ξ 
ΟΥ̓ ΠΙΠῚ ΝΕΙῪ 5ἰΓΟΉΡΙΥ, παι 4}1 [Ὠγουρἢ ΠΕΙ Ὠϊδίοσυ [5γ6] δὰ 5ἰπηβὰ 
δραϊηϑὶ [6 ῃονδῇ, Ἔβρθοῖα!}ν ἴῃ [Π6 τηδῖῖοσ οὗ 15 βϑογνίοθ. ΝὮΣ]6 ἰΟσηλεσ 
Ρτορἢοῖβ 6 Απηοϑ δῃὰ Ηοββα οοπμάεπιῃ ἴΠ 6 τἰΐυδ] δηᾶὰ [Π6 τωδῆποῦ οἵ 
16 ἡ οΥβΐρ θθοδυϑε [ἢ Ϊ5 1 ρ1165 ἃ αἰβε σοῃηοορίίοη οὗ }εἤονδῃ, ἃ ᾿οῆ- 
σορίίοῃ 50 ἔα]56 85 ἴο οογγεϑροῃά ἴῃ Ὡ0 βεηβε ἴο [επονδῇ 85 ἢ6 σεα]]}ν 15, 
ΕΖεϊκῖ6] σοπάθπιηβ [πε ψνουβῃϊρ δἱ {8ε ἰσῇ ρ]αςεβ 45 1 ἰἴ561{ [4]15Ξὲ. Ης 
τοραγάς ἴῃ Ὠὶρῇ ρίδοεβ 85 Οδηδδηϊία βῃσηθβ, ἀπά (ἢ6 βεσνῖσθ ἴπθγα 15 πὸ 
βοίνίος οὗ Ϊθμοναῆ. Απὰ ἤθη ἢς βαγϑ {πὶ [εγιβαίθιχ ννὰβ. υπίδ!! Π[α] 
ἢ Εργρί, Αβεγεία αἀπὰ Βαῦν]οη, ὑεϑι δα ἐχργαϑβίηρ ἢἷβ Ὀ6]εῇ τῃδὶ (ῃ68 
Κίηρσαοπι οὗ [επονδὰ 15 ποῖ ἃ5 ὁμε διῃοην [ἢ οἴδθεσ Κίησάομηβ, ἢ6 845581}5 
1η6 βίγδηρα Ἰηΐαιυδίίοη ἡ ἰσοἢ [6 Ρεορ]α ἀϊδρ᾽αγεοὰ ἴῃ δἀορίϊηρσ [Π6 σοάϑ 
δηά χίῖε5 οὗ ἴῃς πδιϊοῃβ ψ ἢ Ἰν]σ ἢ ἢ συσοδοβῖνα ἀρ65 [ΠΘῪ οηϊετεά ἰηΐο 
τεϊδίίοη. Υ̓ αὶ ἴοοῖκ ρ]αςβ ἰῃ τεραγὰ ἴο [ἢ ννούβῇ!ρ οὗ ἴῃ6 (δηδδηϊῖεβ 
ΨΏΘΩ [5γ86] δηίεγεα ὕροη ροϑββεβϑίοῃ οὗ [ῃαΐ ἰδηά, ἴοοὶ ῥἷδοα 4}1] ἀοννῃ 
(ες [Ἰ5ΊΟΥΥ 85 [ΠΟΥ 5 σσΘ5ΒΊν ΕἸ σϑπηθ ὑπάογ ἴἢ6 ᾿πἤμπδηοσε οὐ {|Ἰ|ὸ στθαῖ 
βίαϊεβ δγουῃά, 

(2) ὍΝΒεη (16 ρυοόρῃεῖ οβασρεβ [επιβαΐδη ψ ἢ οὐϊθιἀ ἀϊησ ϑατηδσία 
δῃα ϑοάοσζῃ ἰῃ ψὶοκοάηθβ85, ἢ ἡπάρτηθηϊ ἀρτθοβ ἢ (δῖ οὗ [ἐγεμπιίδῃ, ἀπ 
ἷς Τουηάεα ρει οὐ ἴδε ίδοι τμαὶ Γεγυβαϊεαλ δα []1εγ Καονεάρε οὗ 
7εθονδὴ ἔγοτῃ ἢεῦ ἴὔοστα ἐχίθηαβα Ὠἰϊβίοσυ, δηα σοηϑοαι θη ΠΟΥ 5ἰῃ ν88 
στοαῖεγ ἴδῃ ἴμδῖ οἵ ϑαιηδγίδ. Τμδ Ἰυάρτηθηΐῖ, ἤοννενού, Δ αἷδο Ὀ6 
ΡΔΓΠΥ Ῥαβθά οἱ οὐ]εοῖϊνε στουπᾶάβ. 80 δι 8ἃ5 ἀρρϑδγβ ἔγσοτῃ [πε ρσορῃείβ 
Αἴηοβ ἀπά Ησοβοα :ἀο δίσυ ἴῃ ἴμ6 οἴτίοϊ βθῆβε νγὰβ οὶ συεδῖ]ν ῥγαναϊθηὶ 
ἴῃ [6 Νοῦῖῃ. Ναὶ ρῥγεναὶ θα ννᾶβ πγδῖηΥ ἃ βθηϑυουβ ΟΡ οὗ [6- 
Πονδῇ, ἀπε ἴο 4156 οοηοερίίοηϑβ οὗ Πϊ5 παίασα, νι] ἢ ΡχοΌΔΟΌΪΥ Πδα ἀγίβθη 
ἴτοῃῃ ἃ Ἰοηρ' σγῃογείβϑῃι Ψ] [6 Ιᾶδα δηὰ βεγνίος οὗ (ἢ Βδδαὶβ. Βυΐ ἴῃ 
{πε Ἰαΐου Ὠιβίοτυ οὗ ΤΔἢ ἰάοἸΔΙΓΣΥ ἴῃ [Π6 βεηβα οὗ [πε ψουϑῃὶρ οὗ ροάς 
ἀϊδετγεπι ἔγοτῃ μονῇ συεϑ Υ ργεναεα, Νοῖῖμοσ ἀοεβ (ἢε ογαεὶ στα οὗ 
οὨ] -ΞΔοῆςα ἀρρθᾶγ ἴο αν ἰηνδάεα (Π6 Νοτίμοσγη Κιηρσάομῃ. 

(3) [τ ἰ5, βοψενοσ, ἤθη ἴΠ6 ρῥσοόρῃεὶ Ὀγΐηρβ (Π6 51η οἵ Τεγιβα]θπὶ 
ἰηΐο οοπησδχίοῃ ψ ἢ [μδὲ οὗ ϑαιηαγία δηα ϑοάοῃ, νι ϊοὶ 1 ἀχοθοάοφά, δης 
1|ἴὸ (δι ϑἴγδηρε δεῖ υρ ἰμίο 186 τερίοη οὗ αἰνίπε [μουρηῖ5 δηὰ ῥγονὶ- 
ἀδης14] ὁρδγαίίοηβ, [πδὶ ἢϊς5 ἰάθαβ Ὀδεοοηια τποϑὶ ργοίουηά. Τα 5'η οἵ 
Τογυβα θη, 50 στεαῖ δια ϑί 411 (σοά΄5 ἰΙονα δῃὰ ίανουν, γενβα]ς ἴο ἢ 56} 
[Π6 πδίυτε οὗ β'η δηά 115 ροννεσ ονεσ Ἴδῃ, δηά 6 γεῃθη θεῖα 1 σοη;- 
ρδϑϑίοῃ ἴμοβε μϑαίθη ὑΡθορίθβ, Κα ϑοάοχῃ, οὔ ννῇοπι ἢἷβ ἰογηεῦ Ἰυαρ- 
Πιδη5 Δα 50 ὕῃΒρΡΑ ΡΥ (Δ ]]Θη. Ηἱἰβ οὐσῃ Ῥθορ]εἾ5 (411 σϑιιϑεβ ἢἷπὶ ἴο 
ἴακε ἴο ἢϊ5 Ὠρασὶ ἴπ6 ἀφῃί!]α νου], Τα Αροβίὶα Ῥδὰὶ τουοῆεβ (ἢ6 
βΒ8 26 ΟΥ ἃ Κἰηατεά Ιῴεα ἤδη ἢς 88γ5: ΒΥ {πεῖν [411 βδαϊνδίίοη ἰθ σοπης 
υηΐο ἴΠ6 (ἀσῃ!}|65; [86 σαϑίησ ΑἸΝΑΥ οὗ ἔἤδθῶλ 15 ἴη6 σεοοῃοῖ!πηρ οὗ [86 
νοσ]ὰ (Εοπι. χὶ. 11, 12). 

Αραΐῃ ἤδη ἴῃς ργορῇεῖ βᾶγ5 ἴμδί [6 βά!ετη “ 581} θὲ δϑῃδιηδα ἴῃ 
[Πα 5ἢ6 Πα5 Ἰυπι]ῆ6α ΠΟΙ δἰβίθσβ, (86 (Πουρὰῖ ἰβ Ξἰ τ 1]ὰγ ἴο (Πα Ἔχρσγθβϑοά 
Ὀγ ϑιὲ Ραδιυϊ], ““ϑαϊναιίοῃ ἰδ οοπια υπίο (6 (ἀδης 1165 ἴοσγ ἴο ρσονοῖζα {ἢ 6ῃη 
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Απᾶ (6 νοτὰ οὗ [Π6ὲ ΓΟΒΡ σας ὑπΐἴο [Ώ6, βυ]ηρ, ϑ0η 

(15τδ6]) ἴο 7εαϊουβγ.᾽ (Οἱ, ει. χχχῆ. 21. ΤΠα κἰρῃϊ οὗ οἴ Ῥεορ]εβ 
τεοεϊνεά ΌΥ͂ μΠεῦ αοὐ ανδίεηβ ἴϑγ86] ἴο [6 τηϑδηΐϊηρ οὗ ΠῈΣ ον Ὦ ρΡαϑί, 
δΔῃη4 ἴο τεοο]]δοιίοης οὗ ΠΟΥ ἔουμηοσ γοϊδίίοηβ ἰο σοά. ἘΕἸἾΠΑΙΠΪ [6 τε- 
σεἰνίηρ ἀραΐη οὗ [5βγϑεὶ δπὰ [ἢς ἱῃοοτηϊηρσ οὗ ἴῃς Οδηίἶε ρεορὶος ΠἰΚα 
ϑοάοιῃ 1ΠΠπδίγαία (ἢ6 τυδηηογ οὗ σα] ναίοη, βῃθνίηρ 1 ἴο Ὀ6 οὗ στάᾶςε, ἃ 
στᾶσα [δῖ ἰβ βίγσοῃ  ὺ ἴο Ἤνείσοιμηδ δὴ δῃᾶ δνγδίκθῃ ΒΟΙΤΟΥ͂ ἕον 1 ἴῃδη 81] 
)υάρτηθηῖ5---ἢς παῖ βῇυϊ ἅρ 411 Ἰηΐο αἰβορβάϊθηςς ἴμαΐ πὲ τηϊρῃΐ Πᾶνα 
ΤΏΘΓΟΥ ὕροῃ 8]}. Νεῖπεῦ [Π6 ργόρῆσὶ ποὺ ἴΠ6 δροϑβίΐα ττονϑβ ἴῃ (Π6 
Τοσίο οὗ βϑοοηά οσϑιι565 ; [Π6Ὺ ἢ ἂρ [Π6 Ψ»Ὦο]6 πχονειηθηὶ οὗ βα]νδίίοῃ 
ἰπῖο [δ τερίοη οὗ (με ἀϊνίηε [πΠουρἢ 5 δῃα σοΙηρδϑ5! 8. 

(4) ΤΊ ργορδεῖ ργεαϊοῖβ [με τεϑίοσγαίϊίοῃ οἱ [δγιιβα] θην, ϑαπηατῖα δηὰ 
ϑοάοπι, δπὰ ἰῃδῖ [επιβαίδ, ἰπουρῇ {Κα 4 βἰβίεσ ἰο ἴδε ἴῃ ψοΚεάηοϑϑ, 

8841] τεσεῖνα 41} ἴῃεθ6 ρυεδίεσ δῃα 5}14116Γ βἰϑίειξ δ ἀδυρῃίειβυ Τθοτε 
504}} (ἢδη ἴῃ ἴἢ6 πεν Κιηρσάοιῃ οὗ [εονδῇ Ὀ6 ΟὨΪΥ οὔθ τροΐμου οἰ(γ, 41] 
οἴδιεγ οἱτ65 ΟΥ̓́ΡΘΟΡΪ65 5041} 6 πεῖ ομ]άσγεη. Τὸ [πε ρῥτορμεῖ᾽β τηϊπὰ 
16 ΘΠ ΠΥ οὗ ϑαπιατα δἀπὰ ϑοάοῃιχ γειηαΐϊηβ ἐνεὴ ΨΏΘΩ ΤΟΥ τα ἀ6- 
βίτογεά, δηὰ (ΠΟΥ 58.8}} τοιβοαρεῦ δηὰ ἴασῃ ἴο [ῃ6 Τοτὰ. ΤὭετε ἰ5 ἴῃ 
ΒΌΟἢ ραβϑϑᾶρεϑ, ψηδί ἰ5 ἢοΐ υηυϑυδὶ ἴῃ ἘΖΕΙκῖοὶ, ἃ βίσισρὶα Ὀεΐννθθῃ (ἢ 6 
βρί τυ] σοησερίου οἵ ἔδοΐϊ δηᾶ [6 οχίογηδὶ ἔοστῃ ἴῃ ψν ῃϊοἢ ἢδ 51}}} ἔδε]β 
ἴϊ ταυϑὲ Ὀ6 εἰηοάϊε. [ἱ 15 ἴῃς βρί τῖαα] οοποεροηῃ οὗ ἴῃ6 σοηνεγδίοη ἴο 
]εβονδῃ ὄνεὴ οἵ ρεορὶθβ [κὰ ϑοάοιῃ (παΐ ἢ]]5 ἢΐβ τηϊπάὰ  Ὀὰΐ 6 15 
ὉΠΑ4Ό]6 ἰο ρίνε (Π]5 Ἔχργεββϑίοῃ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΕ ΨΑΥ (ἤδη ὈΥ ϑαγίηρ (μαῖϊ 
ϑοάοῃι 584}} τεϊυσῃ ἴο ΘΓ ἰογπλασ ἐϑίδία. 

(σΗ. ΧΥΝΙΠ. ΤῊΒΞ ΤἈΕΑΘΟΗΒΚοΟῦΞ ΝΙΝΕΡΙ.ΑΝΤ---ΚΙΝΟ ΖΕΡΕΚΙΑΗ 5 
ὈΙΒΙΟΥΑΙΤῪ ΤῸ ΤῊΗΕ ΚΙΝΟ ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

ΤΠ Ἄσδαρίοχ 15 ψὶπουΐ ἄαῖθ. ΝΕ ΠδἀηθΖζᾶγ δρρεδγοᾶ ἰῇ Ῥαϊεςιπα 
ἴῃ [Π6 πἰπτἢ γεοδγ οὗ Ζεάοκιδῃ ἴο ρυῃῖβἢ ἢἰβ ἀ15] ΟγΑ Υ δηα Ἰηἰτίσιιε5. ἢ 
Ἐργρί. ΤὍΤᾷμα ρῥγδβθηΐῖ ραββϑᾶρε δϑϑιτηθα [ἢ}15 ἀἸ5] ΟΥα Υ δηὰ ΤΥ Ὅς ἀαδίεα 
ἃ ΥΆΓ ΟΥ̓ ἴνο Θδ ]εγ (ς. 500). 
76 σῃαρίεσ οοηϊδίηβ [686 ἀϊν 5: 5: 
ΕἸγϑί, υῦ. 1---ἰο. Τα τὶ α]6 οὗ (δε ρτεαῖ βδρ]β. 
ΦΘΟΟΒΑΪΥ, ὑν. 11---.21. Εχρίαπαίζοη οἵ (ἢς τἰ 416. 
ΤὨταΪ]γ, νυ. 2ε--τλά. τοιηἶβε ἰμαὶ Τεπονδῇ Ψ1]} βεῖ ἃρ ἱπ ἴϑγδεὶ ἃ 

Κίπσάοτῃ ἴδαὶ 5}.4}} Ὀ6 ἀΠΊν ΓΒΑ], 

1--10. ΤΗῈΕ ΕΙΌΡΙΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΕΑΤ ΚΒΑΟΙΚΕ. 

(1) υν. 1τ---4 ἰηἰτοἀυοίίοη. ΤὮΘ ρτεαΐῖ, Ὀχγοδα νὶηροά, φρθο κι θὰ θαρὶα 
σδηῖα ἰο 1 δρδηοη, δπᾶ Ὀσόκε ο ([ἢς ἴορ οὗ ([ἢε οεάδι, σατγγίηρ ἴἴ ἴο τη6 
τροσοῃδηί- ἰδηα, Βαργ]οη---ἰὴ6 οδρεν Ὑ οὗ ΤῈ Πμοϊαοϊη ὈῚῪ ΝεΕΡυςἢδά- 
ὨΘΖΖΆΓ. 

(2) τυ. 56,6. Ηξε ἴοοϊκ α͵5ο οἵ ἴμ6 βεεὰ οὗ (ἢ ἰαπά δπὰ ρδηϊεᾶ ἱἱ 
Ὀεϑίας [6 νναΐϑτς [ἢδί ἰὶ ταϊὶρῃῖ Ὀ6 ἃ βΞργεδαάϊηρ νίπθ, δηὰ τηὶρῃς ἰαση [15 
Ὀγᾶηο 65 ἰονναγάβ εἶτα νἢο Ὠδὰ ρῥἰδηϊεά ἰϊ---(ἢ6 εἰδναίίοη ἴο ἴῃ 6 [Πχοπα 
ΌὈγ ΝΕΡυο δάηεζζασ οὗ Ζεαεϊκδἢ 85 ἃ ἐευἀδίογυ τποηδγοῖ. 

(3) σν. 7, 8. ὙΒοΙα νγὰ58 ἀποίμεσ ργεδὶ βαρὶθ, δῃὰ (ἢς νίῃς Ὀεπὶ 118 
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οὗ τηδῃ, ρυΐ ἔογίῃ ἃ τι αϊθ, δηὰ βρθακ ἃ ραῦδῦϊβ υπΐο [86 
3 Βοιι56 οὗ ἴβιδεὶ; δηᾶ βᾶὺ, ΤὭϊβ δα ἴἢ6 Ιοστὰ σοῦ; Α 
στοαὶ εαρὶς ἢ ρτεαΐῖ ψ]ηρ5, Ἰοηρ νι ηροα, [111 97 ἔδει 65, 
ὙΠΟ δά αἰνοῖς οοϊουγῦβδ, οδηὴθ υαηΐο 1 δηοῃ, δηά ἴοοΐκ 

4 ἴπ6 Πἰρῃεβὶ Ὀγδηςῇ οἵ ἴῃς οεάδγ : ἢδ οτορῖὶ ΟΥ̓ [ἴῃς ἴορ οὗὨ Ὠ]5 
γουηρ ἵνῖρδ, Δηα σατο 1ἴ ᾿ηἴο ἃ ἰδῃηά οὗ (ταβῆςοκ ; ἢς 56ῖ 

510 ἴῃ ἃ ΟἿ οὗ τπετοῃδηῖθ. Ηε ἴοοκ 4]50 οὗ ἴῃς ββεεὰ οὗ ἴῃς 
Ἰαῃμὰ, δηὰ ρ]δηϊεὰ 1ἰ [ἢ ἃ γα] δε]ά ; ἢς ρῥ]αδςοξά 2 Όγ ρτεαῖ 

6 Μδίβθιβ, αμα δεῖ ἴ ας ἃα ψιϊον 6. Απηά Ιἴ ρτενν, δηὰ 
Ὀδοδὰθ ἃ βργεδαάϊηρ νὴ οὗ ἰον βιἰδίυγο, νῇοβε Ὀγάησῃθ5 
τυὐτηοα ἰονγαγά Ὠΐ, δηὰ (ἢ6 τοοῖβ ἱπογθοῦ οῦο ὉΠ Δ ΟΣ ὨΪΠῚ: 
50 1 Ὀαοδηα ἃ γἱ86, ἀηα Ὀτοῦυρῃι ἔοσῃ Ὀγδῆσῃεβ, δηᾶ ϑῃοῖ, 

7 ἰοσῖ ἢ βρῆρβ. ὙΏδΙα ψγ85 4150 Δῃοῖθου ρτεδῖ δαρὶς ΜΙ ρτοαῖ 

Τοοῖβ δῃηά βεηΐ ουἱΐ (5 Ὀσάηοῆοβ ἰονασάβ ἢϊηγ---Ζοά εκ δἢ δουρῃς [ἢ 6 
8|11}|δῆσ6 δἀηὰ ῥσχοϊβοϊίοη οὗ ἰῃς Κίηρ οὗ Εργρί. 

(4) σὉν. 9. 1ο. εηυποίαιίοη οὗ [πΠ6 νἱηθ ον 115 ἰγεδοῆειυ. Τα οαβῖ 
νυ ηα 5}4]] ΟΪονν οὐ ἴΐ δηὰ 1ΐ 58)4}} τυ του. 

2. αγἱά|] ΑΚ τεφυΐπηρ' ἰπϊετργείδιοη ; [Π8 ραββαρὲ 15 8150 οδὶ]ϑὰ ἃ 
“4 φῬαγδῦ ]ε,᾽ ἂἃ5 σοηίδἰπῖηρ ἃ 5 πτυἂδ ΟΥ οοιηραγίβοη. ὍὙπὲ δαρίο ἰ5 
Νεθυο δάποζζδσ, Κὶπρ οἵ ΒΑΌΥΙ]οΩ. (οπαυδτοῦβ ἃτα οἰΐϊδη οομηραγοά ἴο 
[Ὡς εαρὶο, Πδυΐ, χχνὶ. 40; 15. χὶνί. σα; [6Γ. ἱν. 13, ΧΙν}. 40; Ηοϑ. νἱ}}. 
1; [,γὰ. ἵν. 10. 

8. ομρεισέρισεα ἈΝΤ Ἰοπρ Ρἰηΐοηβ. Ὑῆε εαρὶα ννὰβ αΪ50 οἵ “ ἀἶνϑῖβ 
οοἷουτβ᾽᾽ ογ βρεοκὶεὰ, σῇ τείεγεησα ροβ5: 0} ἴο [Ὧ6 νϑΊῪ ἀΐνοσβα δ] οὩ- 
Δ] 1{|65 ἰποϊυ δὰ ἴῃ (86 Βαυ]οηΐδη ΕἸ ΡΙσα. 

ἐαρις τοριῖο Ζόδαμομ) ΤὨςδ ἤρατε οὗ [Π6 εαρ]ε οομχλίησ ἴο 1 ρδποη δηὰ 
οτορρίηρ οὔ (86 Ὠίρῃεκξ Ὀγᾶποῦ δηὰ ἴορ οὗ ἴῃς γουηρ᾽ ἔνὶρβ (Ψ. 4) Τερτθ- 
βεηῖβ [Πε σαχιγίηρ ΟΠ οὗ ἰῃοβα Ὠἰσῃοβῖ ἴὴ [δε Ἰδηά οὗ σγαεὶ. 1 Ὀδηοη 85 
ορροβεὰ ἰο Βδαργυΐίοῃ 15 [Ὡς τηουηίαϊη οὗ Ῥαϊεϑίίηα ; ἴῃς οεάδτ, (δε ἴχεα οὗ 
Ι,Ἔδῆοη, ἀρρθᾶγβ ἴο γεργεβεηΐ ἴΠ6 το αὶ ᾿ανίαϊο Ποιιθε (υν. 12, 22), ἀπὰ 
5 Ὠἰρῆσβοι Ὀγδησοῦθβ Κίηρσ [ἐποϊδοη δηά [Π6 ῬυποαΒ ΨΏΟ Ψοσα οϑιτιοα 
ΑΑΥ ἴο ΒΑ Υ]οη (ν᾽. 12). Οἡ “Δηὰ οὗ ἰταβῆς᾽" (νυ. 4), οἴ. οἢ. χνὶ. 29. 

δ. ΝεὈυςδδάπεζζασ ἰμθὴ ἴοοῖς Μαϊιίδηΐδῃ, βοὴ οἱ 7οβίδῃ, δῃὰ πηδὰβ 
Ηἰπι Κίηρ υπάᾶογ (ἢ ἤδιης οὗ Ζεάεκίδῃ,. ΤΆς “ 5Ξεδὰ οἵ ἴῃς ἰαπᾶ ᾽ 15 (ἢ 6 
Ὠδίϊνα τουδὶ μουϑΕ6. 
ἀφ ῥίακεά 1] Τα ἀπκηονῃ ἰογπὶ 50 τεηάεγαὰ τηϊρῆϊ 16 ἃ νετρ, οὗ. 

Ηοϑ5. χὶ. 3. ΓΧΧ. ομἱῖϑ; Επτν. σοη)εοίαγεβ 5110, οὐ ουϊηρ. ΤΠ οοπι- 
Ραγίβοη ἴο ἴδ ψ ον (86 βθησα 15 ἢοῖ οοχίδίη, [ῃ6 ψογὰ Ὡοΐ οσουστίηρ 
Δρ41}) 15 βυρρεϑίεα Ὀγ [μ6 ρ]δοα νἤδγα 11 ν85 ρ]δη(εα, Ὀεδῖάε στοαὶ ννδίεϑβ. 
“ἐγ αίεσ᾽ 15 ἴῃ6 τϑαυϊδῖία οὐ Ἐν ΘΥῪ ἵἴγεα ἴῃ ἴδ Εδϑί, δηὰ ““ρτεαῖ ννδίθιβ᾽ 
ατα ἴμα ἰἀνουγα]α σοπαϊἴοη5 στδηίθὰ ἴο Ζεάεκίδῃ. “ἼΒΕΥ (μαϊ ἀτίηκ 
νναΐοσ᾽" 15 ἃ Ππδιηδ ἔου ἴτθοϑϑ, οἢ. χχχὶ. τό. 

6. οὔ σιο εἰαζ:γ4)] ΤῊΪ5 τείεγβ ἴο [6 ἀερεηάθηϊ παίυγε οὗ Ζεά εκ ἢ 8 
Κιίηρσάοπι, 845 ἰσἱρυΐδτΥ ἴο [Π6 Ἰοτὰ βυρεῦοσ. Ο. 15. χνὶ. 8: Ηοϑβ. χ. 1. 

τολοσέ ὀγαμεδες ἐμγμδ] Οὐ, ὕπδὺ 1065 ὌΣΒΏΟΙΘΒ τηϊρηῦ ΣΙ... πὰ 
[δε τοοῖβ ἱμεγθοΐ ὯΘ. 
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ηρθ Δα ΤΊΔΗΥ ἔδαῖῃοιβ : δηα ὈεΠοΟ]ά, [Π15 νης ἀϊὰ Ὀεηὰ 
ΠΟΙ τοοῖβ ἰοναγβ ἢϊση, δηᾶ βδῇῃοϊ ἔογίῃ ΠΘΣ Ὀγαησῇ65 τονατγά 
ἢΐτὰ, τι ἀέ τοῖρῃϊ ψαῖου τ Ὀγ [ῃ6 ἄσστονδ οὗ Π6Γ ρῥ]δηίϊαδίοη. 
τ τυας ρΡ]αηϊοα ἴῃ ἃ ροοά 5011 ὈγῪ ρτεδῖ ψαΐεγβ, (πὶ ΖΖξ τη ρῇϊ 8 
Ὀσὴρ ἰοσἢ Ὀγᾶηομθϑ, δηά ἰπαΐ “29 τῖρῃΐ Ῥθασ ἔπι, [δὶ ΖΖ 
ταὶρῆς Ὀ6 ἃ ΡΟΟΩΪΥ νῆα. ὅδυ ἴδῃοι, ΤὭυβ 58:1} (ῃ6 1ιοτά 9 
ΟΡ; 83.411 1ἴ Ῥγόβροῦ 514}} 6 ποῖ ΡῈ] ᾧὑρ [Π6 τοοῖβ 
τῃογθοῦ, δηά οἱ οὔ ([Π6 ἔγαϊξ (πεγοοῦ, [δὲ 1 ΙΓ ΠΟΥ ὃ 1 584} 
ΜΙ ΠΟΙ ἐε 411 [ῃ6 Ἰεᾶνεβ οὗ ἤδὺ βργίηρ, Ἔνθ ψιπουΐ ρτοδῖ 
ῬΟΘΙ ΟΥ ΙΏΔΩΥ ὈΘΟΡΪΘ ἴο Ρ]ιοῖκ 1 ἀρ ΟΥ ἴπ6 τοοῖβ [ῃεγεοῦ, 
γε ὈΕΠοΙά, ὀέῖγιρ Ὀ]δηῖθα, 51.411} 1 ῬΥΌΘΡΟΥ ὃ 5}4]}} 1ἴ Ποῖ το 
αἰίειγ πῃ οῦ, πθδ ἴμ6 δαβδὶ σιμα ἰοιοθοῖῃ 1} 11 5}4}} 
ΙΓ ΠΘΥ 1 (ῃ6 ἔπτοννβ ὙΏΕΓΕ 11 ρταν. 

Μούδθονοσ 6 ψογά οὗ ἴ8 6 ΟΡ σδῃλα τηἴο ΤΏ6, 5ΔΥ ΠΡ, τὲ 
ΘΑΥ Ὧον ἴο (6 ΤΕΡΕ]]Ποιι5 ἤουβ6, Κπον γε οὶ ψῆδι [656 τὰ 
δάδηιρες γιδαλ} 1611 φέενι, Βεμο]ά, (ῃς Κιηρ οἵ Βαθγυίοῃ 15 

Ἴ. Το οἴδεσ ρχοαῖ δαρὶβθ, ψῃϊοῆ μονγανοῦ 15 ποῖ ἀδθου θα ἢ βυοῆ 
᾿τροϑβίηρ' ἜΡ᾿[Πεἰ5 ἃ5 [6 ἰογιησυ, 15 (Π6 Κιηρ οὗ Εργρί. Τῇῆαε νίῃβ Ὀεηΐ 
115 τοοῖβ ἰονναγὰ ἢϊπη---ϑουρῆς ἴο ἀχανν πουοῃηηδηΐ ΤΌ ἢΐπι. 

ὁγ ἐλε )εγγοιυ:) Βαῖθοῦ: ἤγοσα [86 Ὁθ48 οὗὨ 108 ῬΙΔπ δ .Ό101 ---ἰ.6, ν᾿ ΘΓ 
1 ννᾶ5 ρἰδπίεά. Τῆς ψογαβ δίβ οοπηδοίθα 11} “ἀἸὰ Ὀεπμὰ Ποῖ τοοίβ.᾽ 
ΤΕ οοϊῃρδζαῖνα 56η56: ἴο ψψαΐεῦ ἰ ποσὰ ἴθ ἰῃς Ὀεάβ, ᾿ὰ5 1685 ὑγο- 
ῬΑΡΙ ΠΥ ; (Πουρὰ ἰτ του ἐχρύεϑα [ἢ6 υπῃδαβίηθβ5 οὗ Ζεάθκίδῃ αδηὰ δἰ5 
ψαΐῃ ΡΟ Π 4] ἀσεδῃῃ8. 

8. Τῇ ΠΔΡΡΥ Τοπάϊκίοη οἵ Ζεαο Ια 5 ΤΟ ΔΎΟ υπάεγ (μ6 Κίηρ οὗ 
ΒΑΌγ]οη, δὰ ἢ Ὀδδϑη οοηΐεηϊ ΜΙ ἢΪ5 βυθοσζάϊηδίθ στοὶα 5 ἃ ἰδιιἀδίοσυ 
τηςα. 

᾿ 9. ΤῆὨτεδί οἵ ρυῃιβῃμπηεηί Ὀδοδιβα οὗ ἢΪ5 ἰγεδοἤοσγ. Ὁ νὶῃα 584}} θὲ 
Ῥυϊ]εὰ υρ δηὰ υἱοῦ! ν᾿ Ποτεά---Ζοάεἰκ ἢ 5 ΤΩΟΠΔΥΟΌΥ 5841} Ὀ6 ἴδῃ 
ΔΥΔΥ Ὀείογε [δς Κίηρ οὗ Βαυγ]οη. 

σλαδ ἀξ πού δε 9] ΤΠδ συ) )εςῖ 5 τηοβί παίυγα γ [Π6 Κιηρ οὗ ΒΑΡγ- 
Ιοῃ, Ψο ρῥ]αμίεά 1; [86 ψψοτάβ τ ρῃὶ Ὀδ6 πιδ6α ἴη ἴῃς 5εῆβε οἵ [με 2.9:. : 
5}8]} 11 ποῖ Ὀ6 ρυ]]εὰ ἂρ ὴ 

ἐ! «λαΐ τυΐ ἐλ’... «ἀφ᾽ 52γ9)] Α5 1Ὰ0.Υ΄., 411 μεῦ ἔγεϑῃῃ βρυϊηρίηρ ἰεανο5 
5841] ψυἱτΠου. 

εὐερ; τοῖοι ργεαΐ οτυ67) 11 1] Ὀὲ ἃ Ἰίρῃι (Ὠίηρ ἴοσ [Ὡς Κιηρ οὗ 
Βαυγίοῃ ἴο Ρἰαοῖς ὑρ [Πἰ5 νης ὈΥ ἴἢ6 τοοΐβΊ Βοῖίῃ ἴῃ ψοζὰβ δπὰ Ἴου- 
βίοι ἀγα Ῥεου]αγ; οἷ, Ψ. 17. 

10. Τεκίσυοίΐοη υὑηάοῦ δηοίῃεσ ἤρσυγα, μαΐ οὗ ἴΠ6 οαϑὶ ψὶπά, Ὀείογα 
νι οἢ νεραιδίίοη σγαπλὉ]65 ἱπίο ἀυϑῖ. (Οἱ. “ἢ. χὶχ. 12; Ηοβ. χἰϊὶ. 15; 
15. χχυἹ. 8, χὶ. 7; [οὉ χχνὶϊ. 21. 

11 21. ἹΝΤΕΚΡΕΚΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ΕΙΡΌΙΕ. 

12. 4.ε γεῤεϊ έοτες ἀστε56) 1.6. 15:86], ΟἿ. 11. 5. 
ἀίγιρ' ο7 Βαόγίονε ἐς εὐ»: 6] Ἐεῖίεγ ραβὶ ἰεηβεβ [ῃχουρμουῖ: οἈ1,9.. δηᾶ 
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σομῇθ 29 [Ἐπιβϑίθιῃ, δηα δίῃ ἴακεη 16 Κιίηρ {πεγϑοῦ, δηά 
[ῃ6 ρῥχίμοθς {οσθοΐ, δηὰ δὰ τΠδπὶ ἢ ᾿ϊπὶ ἴο Βαϑυίοῃ ; 

13 Δ παῖ ἴάκοϑὴ οὗ [86 ΚΙηρ᾽β 5εεά, δηά πηδάβ ἃ οονθηδηϊΐ 
ψι Ὠϊπη, δηα δίῃ ἴθ 8ῃ οδίῃ οὗ ἢϊ: ἢ6 ἢαίῃ αἷβθοὸ 

14 ἴά Κα [6 τρὮΥ οἵ [ῃς Ἰαπὰ : [πῃ ἴῃ6 Κιηράοχῃ τηϊρῃϊ Ὀ6 
"»α56, (παῖ 225 τοιρῃς ποῖ {τ 1156 1 πὰρ, ὀκΖ ταὶ Ὀγ Κδαριηρ οὗ 

1:5 Ὦ15 σονϑηδηΐ [ἴ τ]ρῃϊ οἰδηά. Βαΐῖ ἢδ τε ρε]]οα ἀραϊηβῖ ΠΙτὴ 
ἴῃ βεηάϊηρ 5 ΠῚ Ραββδάουβ 2η2ῦ Εργρί, [πὶ ἐλέν ταῖρῶϊ ρῖνα 
Ὠϊη ΠοΥβθ5 δηά το ἢ ΡΕΟΡΙ6. ὅ841]1 ἢδ Ῥτοβροῦ 5}4]} ἢ6 
Ἔβοᾶρα παι ἀοοῖῃ ϑυσοῃ ἐάζρρς " ΟΥ 51.481} ἢ6 Ὀτεαὶς [πΠ6 σονθ- 

:ό ἡληΐ, )ηὰ Ὀ6ὲ ἀεοἰινετοα  κ'ς 1 ᾿ἱἵνε, βϑαϊῇ (ἢ 1 ογὰ ΟοΡ, 
ΒΌΓΕΙΥ ἴῃ ἴῃ6 ρῥίασα τὐὐσγε ἴῃς Κιηρ ἐυοίείζ τῃδϊ τηδὰβ Ὠῖτὰ 
Κιηρ, ψῇοβα οὐἀῖῃ πὲ ἀεβριβεᾶ, αηὰ ψῆοβα οονθηδηΐ ἢ6 
Ὀγάκα, ἐύόηι 1 ὨΪπ ἴῃ [ἢ6 πριάϑι οἵ Βαδυ]οη ἢδ 5114}} ἀϊδ. 

1) ΝΕΙΙΠΕΥ 5}4}} ῬΠΑσΔΟ 1 ἀξς ΤΩΙΡΏΓΥ δυν δηα ρτϑαῖ 

ΤΟΟΙΚ; 50 Ψ. 13 δηἀ ὕἴοοῖζ. Οπ ἴδ σδρίν οὗ 7 εοϊδοῃίη, οἷ, 2 Κίηρβ 
ΧΧΙΝν. 11 5έ9.; [6Γ. ΧΧΙΝ. 1, ΧΧΙΧ. Ι. 

18. 4}ὲ ξέρερ᾽: ε64} ἴῃς ΤΟΥΔῚ 8064, 111. Ξεεὰ οἱ (δε Κίπράοιη. 566 
οὔ σ. 5; οἷ. 2 Κίηρϑβ χχὶν. 17; [6Γ. ΧΧχνυ ον 1. 

α; οαΐλ οὗ ἀξ) Οἱ, 2 (τοῃ. χχχνὶ. 13. 
ἀξ λαίὰ αἴδο ἐαξε»} ἢ6 ἸοοΙ͂ς 8180. ΟἹ “ΤΙ ΡΏΓΥ οἵ (ἢ ἰδπὰ,᾽ οἷ. ν. 12. 

ῬΙΟΌΔΟΪΙΥ ἴἢ6 ποῖα ἰπβυδηι.4] οἸαββας ἀγα ἱποϊυδεά, ἴΠο5Ὲὲ νῃο 1 Ἰοίς 
ταρηϊ ΡῈ ὑποάΚΘΥ ὑπ ογ “ἢ6 γοῖκα δηὰ ᾿ἸΚεΙΎ ἴο 5ιἰγ ἊΡ γενοῦ; οἴ. 2 Κίηρς 
ΧΧΙΝ. 14, 15; 61. ΧΧΙ͂ΧΟ 1, 2. 

14. »εἰρὴξ δέ δας6) 1.6. ὨυτὉ]6, δηὰ ψὶτπουϊ ῥγαίθηβίοη ; οἷ. οἰ. χχίχ. 
14. Τὶ νὰβ ψ} [ἢ]5 ρυγροβα (μαῖ Ναυη ΘΖΖΑΣ οδιτίθα ἀγαὺ (ἢ 6 
ταὶ αν οὗ [Π6 ἰἸαπά. Ηδ 4150 μορϑά ἰμδὶ {μ6 Κίησαοια ννου]ὰ ““ 5ἰδηά ;᾽" 
ἰϊ ννὰβ δὸ ἀουδί ἢ18 ΡΟΙΟΥ ἴο Βᾶνὲ ἃ ἀερεπάεηϊ, [ΠΕ ΠΑΙΪΥ κἴδία οἡ (6 
ἰτοπιίοσ οὗ Εργρί. ΤῈ ψογὰ “"βἰδηᾶ," ον νοῦ, ἸΏΔΥ ΤΟίοσ ἴο (6 
οονεηδηΐ: ἴο ΚΕΘρΡ ἢΪ5 σονεηδηΐ, {παῖ ἰἴ τιρῆϊ βίδηά. 

16. Οἵ. 2 Κίηρβ χχῖίν. 2οὅΘ. ΤΏΣ Κίηρ οὗ Εργρί τείεισεὰ ἴο ννᾶ8 
ῬΏδγδοῦ Ηορῆγχα, 6. χὶν. 30, χχχν]. 5 “ΖΦ. Τὴ ἱπάϊρσηαδίίοη οὗ 
ἘΖεκίεὶ δραϊηβὶ Ζεαάεκιδῇ ἃγῖβες συθαῖν ἔγοσῃ ἢΪ5 στεραγάϊηρ [πε βυ ] οἰ οἢ 
οἵ [ογυβαϊθῖῃ ἴο Βαῦγυϊοη 85 ἃ [Ὠϊηρ ἀδίεττηϊηθα ὈΥ ̓ εἤοναῃ. Ηδηςς ἴῃς 
οονεηδηὶ Ὀγοκοὰ ὈΥ Ζεοάεκίδῃ 15 ποῖ ΤΏ ΘΓΘΙΥ ἴΠ6 οονεηδηΐ οὗ {πε Κίηρ οὗ 
Βα γίοη Ὀυϊ (παὶ οἵ επονδῇ (σ. 190). ὙΠε ἘΡΟΡΊΕΙ ἴο!]ονν5 [ἐγειΐδῃ. 
Ηδς πὰ ροβϑβί ὈΪΥ γεδά ἴῃ ννοσάβ οὗ {πε ἰδίεσ βδροίβη ἴῃ (6 Ὀερίπηίηρ οὗ 
ἴῃς τεῖσῃ οὗ Ζεάεκίδῃ, οἢ. χχνἱ. 9---τὖ, βεσνα ἴῃ Κίηρσ οἱ Βανγίοῃ 
δηὰ ᾿νε; δηὰ σοῦ ἢ6 δὰ ποαγὰ ἢἷβ νψογὰβ ἴο [Π6 βΞδιπε οῇεςοϊ 
Βροόκβϑὴ ἴῃ (86 ἔουτίἢ γεᾶγ οὗ ΓΘ ῃοϊα κί, οἢ. χχν. Ηἰξ δανίος ἴο (6 
ΘΧΙΪ65 αἷσο 85 πὸ ἀοιυδί Κηον ἴο Ὠΐπι, ςἢ. ΧΧΙΧ. 4. 

16. Ζεάεκίδῃ, Ὀεϊηρ οαγγϊδὰ ἴο ΒαΌΥ]ΟΙ, 5}}4}1 ἀϊ6 {πο σα. 
11. Το αἱὰ οἵ ῬΒδγδοῖ 584}} 6 ἴῃ νδΐῃ; οἵ. [6Γ. χχχυἹ. 5, δηὰ (6 

Ῥδιμειὶς γείεγεηοεβ ἴο [Π6 Ἀορεβ δηά ἀϊβαρροίπιπιεηῖβ οὗ [με Ὀεβίερεά 
αυτίηρ ἴῃ ἰαβὶ ἀδγ5 οὗ [δγυβαίδιω ἴῃ 1,81}. ἵν. 17. 
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ΠΟΙΏΡΔΩΥ 86 ἴογ Ἀϊ ἴῃ [86 ψᾶῖ, ΌὈΥ οδϑίίηρ ὉΡ τηουηῖ8, 
δὰ διμάϊηρ ἔοτγίβ, ἰο οὰἱϊ ΟΝ δὴ ΡΕΙΒΟΏΒ: 56 θὴρ Π6 
ἀδβριϑεα 86 οὐἱἢῇ Ὁγ Ὀτγεακιηρ ἴῃ6 σονεηδηΐῖ, ψῃεη Ϊο, μῈ 
Βαὰ ρίνεη ἢϊ5 ἢδηά, δῃπά μδίῃ ἄοῃα 8}} [656 ζάζηρς, ἢ6 5141] 
ποῖ δβοᾶρθ. ὙΤμεγοίοτε ἴπ5 βαῖῃ τῃ6 Τοτὰ ον; 4:1 
Ἰῖνθ, ΒΌΓΕΙΥ τοῖηθ οί (μᾶῖ μὲ δῖ ἀδβριβθά, δῃὰ ΤΥ οονα- 
ῃδηΐ (Παὶ ῃ6 πίῃ Ὀσγόκθῆ, ὄνεὴ 1 Μη] 1 γαοοιρθηβα ΠΡΟ 
ἢ οὐ ποδά. Απᾶ 1 Ψ}}] βργοδά τὴν πεῖ ὕροὴ ἢϊπ), δηὰ 
ἢ6 5}4}} 6 ἰακθῆ ἰῇ ΤῺ βῆδγε δηᾶὰ [1 Ψ1] Ὀγίηρ ὨϊΠῚ ἴο 
ΒΑΌΥ]οη, δηα Μ}1}} ρΙεδὰ ψ ἢ Ὠϊηλ [Πετα 207 15 ἴγεβρδβ5 [ἢδϊῖ 
Ὧδ Παίῃ ἱτεϑραϑϑθά δρϑίηβδί 28. Απά 8ἃ}]} ἢΪ5 [υρ!νεβ ἢ 
411} Ὠϊ5. Ὀδηάᾶβ 5}4}1} (4}} Ὁγ [6 ϑννοσζά, δηὰ πον ἰῃδί γϑιηδίη 
5041} Ὀ6 5ορίί(ογεα ἰονγαγάς 41} ψ]η65 : δηᾶ γε 5}4}} Κπον 
[ῃΠ401 [ῃ6 ΠΟΒΡ ἢᾶνα βροΐζκθῃ Ζ,. 

ο ΤᾺ5 βϑτἢ τἰῃ6 Τοστὰ σοῦ; 1 Μ}}} αἷβο ἴακα οὗ {με Ὠιρῃεϑί 
Ὀτδηο ἢ οὗ (6 ὨΙρἢ οδάδγ, δῃηα ψ1}} βεῖ 25, 1 ν}}} σσοὸρ οἱ 
τοί [6 ἴορ οὗ ἢϊ5 γοιηρ ὑὶρ5 ἃ [ΟΠ 6Γ οηδ, ἀπά Ψ]]]} 

Οη ““πουηίς,᾽ ἃς., οἷ. εἢ. ἱν. 2. 
20. “2γεαθ »ι}7 πο Οἱ. ςἢ. χιΐ, 12; Ηοβ, νἱϊ. 12. 
2ἐεαά τοίϊὰ ἀν] 1.6. (Πδχὰ δυθ)θοῖ πίω ἴο {Π6 σοηβοασεποθβ οὗ ἢΐ5 

[ΓΘ  ἤΘΙΥ, Ὀγηρίηρ 1 {[Πεγε ΌΥ ἴο ἢ15 Κπον]θάρε [πᾶ ἢ6 ἰ5 βυβαγίηρ (Π6 
ΡΘΠΔΙῪ οὗ, οἰ. χχ. 35, 36, ΧΧΧν ]. 22; [61. 11. 35 

21. αἱ ἀῆς βερηνε5)] ὙΤὌὮε ἔοτηι οὗ νοζὰ ἀοεβ ποῖ οἴβεγν δα οσοιυγ, 
Ὀυΐ μᾶ5 θδδὴ 850 υπάειβιοοάα ὈΥ βοὴς δηῃσίθηϊ νευβίοῃβ. ΟἸΠΘΥΒ ἃ5 Τάγρ., 
ΘΥ,., Δ551 16 8. ἰγδηβροβιτίοη οἵ ἵννο Ἰεϊίειβ πὰ σεηάσγ: ἀὲς εὐοίοδ τμθ) ; 
Δα 50 ΙΏΔΗΥ͂ Ἰηοάστῃϑβ (οἴ. οἢ. χχὶϊ!. 7; Πλδῃ. ΧΙ. 15). ὙΤΐ5 ἰαϑὶ τεδαϊηρ 15 
ἰουηά ἰὴ ἃ υζηδοσ οὗ Μ558. Οἵ. οἢ. ν. 2, 12, ΥἹ. 10, 13, ΧΙ]. 12 σέΦ. 

ΑΔ. 94 ῬΕΒΟΜΙΒΒΟΕΑ ΝΕ ΑΝ ὕΝΙΝΕΚΘΑΙ, ΜΕΘΘΙΑΝΙΟ ΚΙΝΟΏΟΜ 
ΙΝ ΙΞΕΑΕΙ.. 

ΤῊ αδἰἰθρί οἵ [6 Κίηρ οἵ Βανγίοῃ ἴο δεῖ ὕρ ἃ Κιηράοῃχ ἴῃ [5γϑο] 
ΤΑἰϊβοασγῖθα ; 6 ννῇο 8εῖ ἃρ ἴῃς Κίηράοιμῃ ἴοοϊκ 1 ἄννγᾶυ. Τῇς 5ῃοοῖ 
Ρἰδηϊεα ὈΥ Πἰπὶ ννὰβ ϑιηϊ θη ὈΥ ἴΠ6 δαϑδὶ ψίηὰ δηὰ νἱ ποτά. Βαϊ [6- 
Βονδῇ ἢ πιβ 6] ν}}} ρΙδηὶ ἃ 5βῃοοῖ οὗ ἴῃς δΙρἢ οεάδγ, ἴῃ6 Πανίάϊς Ποιιβα, 
οὐ ἃ Ὠϊρῃ πγουηΐϊδίη [δὶ 411 ὨδίΟη5 τῊΔΥ 566 ἰΐ (15. 11. 2, χὶ. 10), ὄἐνθὰ 
οη ἴΠ6 δΒεῖραι οὗ (6 πηουηΐϊδιη ἰδηά οὗὨ 5τ86], δπὰ ἐξ 5.411 θδοοσὴδ ἃ στεδῖ 
σοάδγ, 80 ἴῃμαΐ 411 [ες ἔον]β οὗ βεᾶάνθϑη 5411} Ἰοάρε ἰπ ἴῃ 6 Ὀγδηο 65 οὗ ἰΐ. 
ΤῊϊβ Κηρσάοχῃ 5841] θὲ ἱτηροβίηρ' αῃμὰ υηΐνετῖβαὶ, δηὰ 411] ρἜορὶδϑβ 5141} βπὰ 
Ῥτοίβοξίοη ὑπᾶρϑγ . Απά {θη 5}4}} 1ἃ θῈ Κπονῃ ἴμαϊ [εμονδῇ 5 Κιίηρ 
διηοηρ ἴἢ6 Ὠδίϊοηβ, πὶ ἰκἰηραοτηβ τὰ ἰῃ ἢϊ5 μαηά, ἴο βεῖ οὔβ ὕρ δηά 
ΡᾺ}] Δηοῖ ἄονῃ ; [Παὶ 6 σδὴ τδκε (6 σύεθη ίσεα ψ  Π6γ ἀπά ἴδ ΔΕΙ͂ 
ἴχεθ Ὀ]οββοῖῃ δηὰ Ὀδϑᾶγ ἔσγυϊί. 

22. 7 :τυὐἰ αἶδο ἔα ζ 6] 1 ΝΠ1] ᾽:8.0--- 1 δ ρῃαῖῖο. Τα ἤρατε τείειβ 
ἴο ἴῃς Βου6 οὗ Παν!ά, οἷ. νῦν. 2, 31 15. 11}. 2. 

1:8 

το 

Ι 

Νν 2 
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43 υΪδηΐ Ζ7 προη ἃ Ὠἰϊρῇ τπιουηΐαίη δηά διηϊηθηΐ : ἴῃ [Π6 τηοιη- 
ἰΔϊη οὗ [ῃ6 Ὠεῖρῃϊ οἵ ἴϑγαθὶ ψ1}} 1 ρἱδηξ ἴἴ : δηὰ ἴτ 5}4}} 
δτηρ ἰοσίῃ θοιρ5, ἀπά Ὀδαγ ἔγαϊ, ἀηα Ὀδ6 ἃ ρΟΟΑΪγ οεάδτ: 
δηά υμάθγ ἴὰ 5}4]} ἀνν6}}] 411 ἴον] οἵ νεῖν νίηρ; ἰῇ τῃς 

24 ΒΏΔΟΟΨ ΟὗὁὨ ἴῃ6 Ὀτγδῆσῃθς [πογθοῦ 541} ἴΠνῪ ἄνν6]}. Απά 8}]} 
[η6 ἴτεεβ οὗ [86 δεϊα 95Π4}} Κῆονν {πὶ 1 [86 ΤΟΒῈΡ ᾶνο 
Ὀτουρῃῖ ἄονη τ[μ6 ΒΙΡῺ ἴτεθ, μᾶνα δχαϊιβά (ἢ ἴον {γδ6, ᾶνα 
ἀπδαὰ ὕρ ἴπ6 ρύεδθῃ ἰγεθ, δηᾶ ἢᾶνε τηδάς [ἢ6 ΤΥ ἰτδ6 ἴο 
Βουτίβῃ : 1 τὴ6 ΓΟΚΡ ἢᾶνα βροίκθη δηά ἢᾶνὲ ἄοῃδ Ζζ 

ἀίρὰ νιοφρίαϊ)] ΤὨῊΪϊ5 Ὀεϊοηρβ ρΑΓΓΪΥ ἴο ἴ[ῃ6 ἄρατε οὗ (ὴ6 οοάδτε, Ὀυὶ 
ἰηά!οαίοβ 4150 [ῃ6 σοπβρίουοιβθηθββ ἴο [ῃ6 αγε5 οὗ ἴῃς παίϊοηβ οὗ (815 
δτοδῖ οδάδυ; [5.1]. 2. 

23. πομπίαΐ» οὗ {δ λεὶρ 2 ( , οἢ, χχ. 40, χὶ]. 4. 
)7νευΐ οὗ ἐυεῦγ τοῦ} ΑΚ ἔον]β βοός ἴο ἃ στεαΐ ἰγεὰ 50 81] ρβεορὶεβ ν"}} 

Ῥυὶ [πεῖν ἴπιϑὲ ἴῃ ἴῃ6 βδάον οἱ [ἢϊ58 στθαὶΐ τῃοηδυον ἴῃ ἴῃ6 Ιαπὰ οἵ 
ἴξγδεὶ ; οἰ. χχχὶ. 6; Ὠδη. ἱν. 12; Μαίϊ. χὶὶ!. 22. 

24. Ας- (ἢϊΞ κΚἰηράοῃμῃ 15 οοτηραγεά ἴο ἃ οεάδγ οἴπεν Κἰηράοτῃβ. 8.6 
᾿κενγῖθα οα]]θὰ ἴγεαβ ; οἷ. οἢ. χχχὶ. 5, 8, 14. τό, ι8. Κίηρβ δπὰ Κίῃηρ- 
ἀοτῃβ ἃγὲ μδυάϊυ ἀϊξιϊ συ οῃεά, (ῃ6 Κίηράομι 5 θὰΐ {Π6 ἐχργοϑβίοῃ οὗ ἴῃ 6 
Κίηρ. ὙὭεη 8]] 5841} Κῆον [παι [5 στεδί σεβϑυϊί ἰ5 [6 ννοσῖ οὗ ̓ ἐῃονδῇ, 
ὙΠῸ σου κε ἢ σΟΠΙΓΑΤΥ ἴο τρθηἶβ δχρεβοίδιίϊοης ; ψηο ονοχίυσχηαίῃ [1] ΠΕ 
σοῦλα ΨΏοΚο τὶρῆιϊ 1 ἰ5 ἴο τὰ]ϊθ. Οἵ, τ ϑδῃὶ 1ἰϊ. 4--8; ΓκΚ. 1. 51--- 53. 

(ςη. ΧΝΙΠ11. ΤΗῊΗΕΞ ΜΟΙΚΑΙ, ΕΒΕΕΡΠΟΜ ΑΝῺ ΒΚΕΘΡΟΝΘΙΒΙΠΠΤῪ ΟΕ ΤῊΕ 
ΙΝΌΙΝΙΏΘΑΙ, ΜΑΝ ΒΕΕΟΚΕ 6ΟΡ. 

ΤῊΪΚ στοαί ἰάθα 15 ἐχργεβϑθθα ἴῃ ἴνο ρατγίβ: 
Εἰγϑῖ, συ. 1--ὸ. Τῃα ἱπαϊνϊάι4] τηδῃ 15 ποῖ Ἰηνοϊνοά ἴῃ [ἢδ6 5ϊη5 

αηὰ [Αἱε οὗ ῃἰβ ρβξορὶε οἵ οὗ ἢΪ5 ἰογείδι ῃεῖβ. 
ΘΕΟΟΠΑ͂ΪΥ, συν. 21---22. ΝεΕΙοΥ ἄοαδς ἢ6 |ἴ6ὰ υηάδγ ἴδε Ὀδη οἱ ἢἰ5 

ΟΜ ῥγενίουϑβ 6. Ηἰἱγς τοσδὶ ἰγθθάομι σαῖβθβ ἢ] ἀῦονα Ὀοίἢ. 
ΤὮα ρῥιορμεῖ δ5 5118] δἰΐδομες δϊπηϑεὶῇ ἴο ἴῃ6 ἰάδας οἵ [Θγει δῆ, 

ψ 0 Ὠδά ῥτορμεβιθὰ ἰμαὶ ἴῃ [86 ἰάθαὶ ἀδγϑβ ἴο οοιῃςα, ἴῃοβε οὗ (ἢ Νεον 
(ονεμαηΐ, ἴῃς ρογΐδοί ἔμαίιγα (μαΐ νγὰβ δρουΐ ἴο ἄαννῃ ροῦ τηδη, {ΠΟΥ͂ 
Βῃοι ἃ ὯῸ τόσα 580, “ΤὨδ ἔδίμειβ δἷες βοὺῦγ στᾶρεβ δπὰ [6 σῃ!  ἀγθἢ᾽ 5 
ἰδείἢ τὰ βεῖ οὐ εὐρε," Ὀυΐ νοῦ ομδ βῃουϊὰ ἀΐε ἴοσ μἷὶβ οὐγῃ ἰηΙ 4ΌΠΥ 
(εἰ. χχχὶ. δο, 320).. ΤΠ οὐ]οοῖὶς οὗ ΖΕ κῖοὶ 15. 4150 ἰῇ ϑοῖηθ πηδᾶϑυγα 
ἰάεαὶ, δῃᾷ [ἢ ρῥγίποιρ!εβ ψῃοἢ 6 δημπποίαίοϑ τχυβῖ Ὀ6 Ἰυάρεάᾶ Ιἴη [ἢ15 
Ἰρῆι (οἰ. χχχϑ.). Ηἰ5 ρυγχροβα ἰ5 ἰὼ (ῃ6 τηδίη ργδοῖίοαὶ. ΗἨξ Ἂἀδβῖγαβ 
ἴο ᾿ΙΑΥ ἃ Ὀαϑὶβ ἔογ ἢὶβ δχῃογίδιίίοη ““Τυγῃ γουγδεῖνεβ ἔγοιῃ 41} γοὺυγ 
ἰταηϑργεββίοηβ᾽᾿ (νυν. 30---22. Ηἰδ5 Ἔχμοχίδιοηβ αἵ δἀάγεβθεα ἰὸ (Π6 
ἰπαϊν!άυα]5 οὗ ἴῃ6 ρεορίςε, ἔοσ ἢῈ Ἴσοηπίεηιρίαϊεβ ἴΠ6 επᾶ οὗ ἰδπε ϑκίδϊθ 
Δα ΟὨΪΥ ἱπάϊν! .4]5 τειηδίη, δηαὰ ἣὰ ᾶ5 ἴο ἔδεε δηά 5εῖι]6 υεβιοηβ 
ἴμαὶ ἴτοῖὰ (ἢς οἰγουχηδίδησεβ οὗ [86 της δαᾶὰ Ὀεριη ἴο δχϑγοῖβα δηὰ 
Ῥεγρίεχ πιθη 5 τηϊπάςβ. Τα βίγοϊκεβ ἴμαὶ μαὰ δ] 6 οὔθ δῇει. ἀποίβοσ 
ρου ἴΠ6 5βίδαίς πιὶρῃξ θὲ ἀδβοινοά, ψ με (δα ἰδία ψγὰβ σοηβί οσγοά ἃ 
ΤΊΟΓΔ] ρεύβοῃ ὑπαὶ Πα 5ἰπηδά 411 [ῃγουρὴ Ποὺ Βἰβίοσυ (οἢ. χνὶ.); Ὀαϊ 

ω" 



ν. 1. ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΥΠΙΙ. 125 

Απά (εξ ψοιτὰ οὗ [6 ΤΟΚῸ σᾶῖλα ὑπο τη6 δραίῃ, βαγίηρ, 18 

(16 οδἰαταλε5 (αὶ ψνεσε ἀεβοεσνοὰ ὈΥ ἴῃ σϑῆθίαὶ τηδ55 [6] ψἱῖῖἢ ἃ 
οὐ ΐηρ ψεῖρῆϊ ΟἹ ΤἸΏΔΩΥ ψ 80 δὰ ποῖ Ὀδθη ραγίδϊκειβ ἴῃ ἴἢδ6 515 
[μδῖ Ὀτουρῃϊ ἴθ ἄονῃ. ὍΤΒδ σδρίϊνεβ σατο ἀἸνΑΥ ὑπάεσ ΓεΠοϊδοβίη 
ΕΓ τηοτὰ τἱρῃίΐθους ἤδη ἴποβα 511] ἰείς ἴο ἱπῃοτῖς ([ἢς τηουηϊαῖπβ. οὗ 
15γδβ] ; δηά οοπιρατεὰ ψ ἢ (ἢ6 ἀατῖκ ἄδγε οὗ Μαπδββϑεἢ ὄνεη ἴδε ρεπε- 
τϑῖϊοη βυῦγεοῖ ἴο ΖΕεάοϊκδ ἢ τὶρας (ὨΙηἸς [Πειηβοῖνεβ Ὀεϊίοσ θη. Θυοἢ 
τεβεοιοηβ τηδᾶάθ ἴῃ6 ρεξορὶβ ἔδβε! {Ππδπλβοῖνοβ ἱηνοϊνεα ἃ5 ὈΥ ἃ κἰμὰ οὗ 
ίαϊε ἴῃ ([ῃε ἀεδεάς οὗ [Πεὶγ ἰογείδί μϑυβ, ἃ βε ηρ ψν Ὡ]Γἢ ουπά ἐχργεϑβίοῃ 
ἴῃ 106 Ργονογῦ, “ὍΤΠς [Δι] 615 δίθ βοὺγ σσᾶρεθϑ, δῃά ἴῃς οἢ] ἀγεη β θεῖ ἢ 
816 βοῖ οὐ εἀρε.᾽ ΤὨϊβ ρσόνϑὰρ ταϊρῃϊ ὄἽχρῦθϑβ νδγίοιιβ ἔδϑ! ηρθ ἃ5 
1 σαπὴς ἔγοτα ἀϊβεσγθηΐ του 5. [{ τηΐσῃῖ Ὀ6 υἱζεγοά ὈΥ βοπα ἴῃ 56} Ἐ- 
Ἔχου!ραίίοι, δηὰ ἴῃ ἃ ϑαἰἰϑῆεᾶ, βο τιρῃίθουβς ἴοπα; οὔ ἰξ πιρῃϊ ὈῈ 
[Π6 ἐχργοβϑίοη οὗ ἃ ρεγρὶ χοᾶ σομαϊπίοῃ οὗ χηϊηᾶ, ψμΐὶοἢ ἔουπαὰ Οοὐά᾽β 
Ρτονίάξησςα ἀδτκ, απ ψεηΐ 50 ἔδι ἂἃ5 »70 6} ηἱρῊ ἴο διγαῖρτι (6 ἀϊν!η6 
τεοιτὐὰάδ; ΟΥ βηΔΙΥ ἴ{ τηϊρῃΐϊ Ἔχρσαθ5 ἴπ6 ἰβε]ηρ οὗ ᾿γίησ ὑπάεῦ ἃ 
ὨοΡρο]685 δία ᾿ημουτεα ἔγοῃ ἴῃς ραϑβί---αὶ [δα] πρ ]οἢ οτυβηοα οὐ 
ἱπαϊνίάυαὶ 116 δηὰ ρδγαϊυβεα 4}1 ρείβομαδαὶ εβοτγτί δίιοσ στἱρ;ῃςεοιυβιιθβ5, 
δηὰᾶ ἀοϊνεγοὰ ονοῦ ἴῃ6 τυϊηά ἴο δὴ ἰῃδοινγ οὗ ἀδβραῖγ (οἢ. χχχὶδ. το). 
ΤἬα56 ἀπ" που 165 σου] ποῖ (411 [Πδηλβοῖνοϑ ἴο σιισρεβί {Πεὶγ οὐνῃ βο] υ[]Οἢ. 
ΎΠΕΥ ννεῦα Ῥαυίν ἀὰς ἴο ἴἢς σοῃεοϊοιβηεββ, ΜΒ ϊοἢ οἰσουτηβίδησες νεῦα 
δνοιγννῃετε ογεαίηρ, οὗ ἴῃς ψοσί οὗ (Π6 ἰηάϊνϊάυ4] 500}; δπᾶ {ΠΕΙΪσ 
ΒοϊΪοἢ ἰᾶὰγ ἴῃ Ρυϊδαϊησ (Πἰ5 ἰάεα δπιγίηοσ δηᾶ ρἰνίησ 1 οἰδαγεσ ὁχ- 
Ρτοϑβίσῃ. 

ΤῊΣ ρῥτορμεῖ τηϑοῖβ ἰδ οἰαΐε οὗ [6 ρεβορ]εἶβ τηϊηπά ψίὰ γο στεαΐ 
Ρτϊηορ]ε5 ίγοτα (Π6 τρουτἢ οὗ [8 1, οτὰ : (1) “411 5ου]β τὰ τλϊηθ; 85 
(Π)6 5ξοὺϊ οὗ (δ ἔδίμου, 50 δἷϑςο ἴῃ 5οὺ] οὗ ἴδ βοὴ 15 τηἷπα.) Εδο 
500] ἰ5 (ῃ6 [,οτά 5, ἷ5 τοϊδιίίοη ἴο βοῇ 15 αἴγεοῖ ἀπὰ ἱπηπγεάϊδίς (νυ. 4). 
Αμπά (2) “1 ἢᾶνε Ὧο ρ]εάϑαγα ἰὴ ἴη6 ἀδαίῃ οὗ Ὠἷτπὰ ἴμαὶ ἀϊειῃ,᾽ βατἢ ἰῃς 
Ιοτὰ (συν. 23, 32). 

Απά ἔννο σοῃο]αβίοης [Ὁ] ον ἔτοτῃ ἴμεβ6 Ῥ Ποῖ ρ] 65 : (1) “ Εδοἢ σου] 
Ὀεΐηρ ᾿πιπη θα] ΔΕ] Υ τεϊαϊεα ἰο σοά, 15 ἀδβίην ἀδρεηάᾶβ οἡ (ἢΪ5 τοϊαιίοη---- 
[Π6 500} {παΐ βἰπηθίῃ 5841] ἀϊε ;᾿ δηά (2) “ Ν μβεγείογτε, ἴὑστῃ γουγβεῖνεβ 
δηᾷ ᾿ἰνε᾽" (ν. 32). ΤὨδ οτημδποϊρδίίοη οὗ [με ἱπάϊνϊάπα] βου] ἰ5 σοτηρ]είσ. 

ΕἸἰτϑῖ, συν. 1--.2ὸ. Τῆς ἱπάϊνιάπα! 5οὺ] 5841} οὶ Ὀ6 ἰηνοϊνοα ἴῃ (ἢ6 
55 δηΐ ἰδία οἵ [15 ρβορὶβ οἵ ἰογείδίειβ. 

(1) συν. 1---5. [Ιηϊτοάυςίίοη. ΤὨδ ουὐγτεηΐ ῥσχονογὺ [παὶ [Π6 οὨΠ] ἄγη 
βυῆεν [Ὧ6 σοπβεαυδηςσοβ οὗ [ἢ6 515 οἵὁ (μεὶγ ἰδίῃοσβ (υζ. 1, 2). ΑἸΞΨΟΥ 
οὗ Ϊεδονδῖ: ΑΙ βοὺ]θ ἃσθ τῖθθ. ΝΌΟΏΘ 5114]1] ΔΏΞΥΥΕΣ ἔοσ (86 5ἰῃβ οὗ 
δΔηοίμοει---Π6 500] [Πδΐ β'πηθίἢ 5Π8]] ἀ16 (νυν. 2--5). 

(2) υν. 6---λο. ενεϊορειηθηΐ οὗ [15 ΡΠ πΟΙρΙ6 ἱπ (Ὦγαα ἱηϑίβῃσεβ : 
ἢγϑῖ, ἃ δὴ ψῆο ἰ5 ὑρηΠρἢϊ, “1. Ὲ {τα δηὰ τἱρῃίςεδοι5η 685 ---ἰἢβ ΤηδΔῃ 
50.811 ᾿ίνε (νυ. 5---9). ΘΕΠομαάΪΥ, 1 [815 τἱρηϊεουβ τη Ὀερεὶ ἃ τἱοκεὰ 

᾿ΒΟΏ ΨΏὴΟ ἀοοίῃ ον], {815 ν οϊκοα βοὴ οὗ ἃ τἱρῃίθους ἔδίποσ 5}}8}} ἀϊδ 
(υν. το---ἰ2). ΤἈϊτάΪγ, Ὀυΐϊ {{η15 νιίοκεά βοὴ οὗ ἃ τἱρῃΐεουβ ἔδί μου 
Ὠϊπιβ6 1} "ερεῖ ἃ βοὴ Ψο, 5εεϊηρ (Πς εν] οὗ Ὠϊ5 ἔδίμοσ, δνοϊάς ἱξ δὰ 
Δοῖβ σρῃζεουβυ, (ἢἷ5 τἱρῃίθουβ 50ὴ οὗ δῇ 6ν1] ἔδίΠΟΣ 5}}81}} ᾿ἷνε (σσ. 
14-ι..8)ὲ. Τὸ τχαβίαϊε ἴδε ῥγίῃποϊρ]ε: ἰἢς τἱρῃίζεουβ 584}} 1ἷνε ἴῃ [18 
τὶ ρῃίοουδηεθβ, δηᾶ (6 τ] οΚοα 5}8}1} ἀΐβ ἴῃ Ηΐβ οὐστὶ ον] (συ. 10, 20). 
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4 ηδαὶ τηϑδῇ γϑ, [δὶ γα ι.568 [ἢ15 ὑσγονθῦρ σοπῃοογηΐηρ [ῃ6 
Ιαῃα οὗἁ 5γ6], βαγίηρ, ΤῊς ἰδίἤουβ πᾶν δαίθῃ 800 ρῖβρε5, 

3 Δη6 [ῃ6 ΟΠ] γαη 5 ἴα γα δεῖ οἡ εσἄάρε Ρ' 415 ]1ΊΠΪἵνο, 53411ἢ 
[86 Τιοτὰ σοῦ, γε 5}}4}} ηοΐ ἤᾶνα ϑοζασίο ΔΏΥ ΤΟΥ ἴο 1.86 

4 (ῃ15 ῥτόνοτρ ἴῃ ἴϑγαθὶ. Βϑῇῃο]ά, 411} 5οι]β “γέ τηΐηθ ; 845 ἴῃς 
501} οὗ τῆς (ΔΙ ΘΙ, 50 ὋΪ5ο {Π6 5οὺ] οὗ [86 50ῃ ἐξ ὕὩϊ1η6 : [ἢ6 
8011} [Πδἴ 5: ΠΠ 6 (ἢ, 1ἴ 5}4]] ἀϊ6. 

5 Βιυϊῖ[[ἃ τηδη δ6 51, ἀηὰ ἄο [αὶ ψηοἢ 15 αν]! δηὰ 

2. μοῖρ ἐδ. ἰαμα}] Ἐδῖῆῃοσ, 1π (6 Ἰδηά, [1{0ϑ. ἀροη: οὗ, Ψ. 3 
“1η 151:86].᾿ 
͵,μάεγε λανε εαίε4}] ΟτἍ, ἴμ6 ἰδίῃοιβ εαἴ; ἴπ6 ργονεῦ Ῥεϊηρ τὨτοννῃ 

Ἰηΐο ἃ σέῆοσαὶ ἰοσ. Τῃδ ῥγόνοσῦ, δἰγεδαυ ποιϊοθα ΌΥ̓ [6γεγιϊδῃ (ςἢ. 
ΧΧΧΙ. 20, 30) πιεδηβ ἴῃδὶ ἴῃς οΟὨΙ]ἄγθη βυθεσγ (ῃ6 οοπβθαιδηοαβ οὗ ἴῃς 
βἰης οὐ {πεὶγ ἰδίμειβ. ΟΣ ΟΥ̓ ΤΠΣρα ρύᾶρεβθ 816 ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΪ δδίςῃ, 
δη παϊυγα! ν ἴῃ εἤεοὶ ἀροὴ (Πε δαοε᾽β ἰθοίἢ 15 ἱπητηςδάϊαίο---ἢἷς θα ἢ 
ΔΓ6 5εῖ οὐ δεἄρε, 1. ὈϊΪαηϊεά, ἰὨῈ εἄρε οὗ πε (ἀτηθά. Ηδργα, ἤόννανουῦ, 
[86 εβεοὶ ἰ5 ἢγβὶ δ] ΌΥ [δ6 οἰ]άγθη. ϑυοὴ ἔδει ηρβ σου ἠοῖ Ὀυῖ 
αγίβα ἰὴ [με ἴσου )]δα {{π|65 οὗ [6 [4]1 οἵ [δ βίδίθ, ἤθε τὰ τἱρηίθοιβ 
βιβεγοὰ ψ ἢ τἢ6 τ]οκΚεά, δηὰ [Π6 τηοβῖ τἱρῃΐθοιβ νέα οαγγθὰ Ἰηῖο οχὶϊα, 
δηᾶ Ἰυδῖ ὑδοδιιϑα {ΠῈῪ 511} εἷανε ἴο {Πεὶγ οὐῃ ἰδ! ἴῃ τ6 τηϊάξί οὗ 
μιοαιῃθηϊδαλ οπάιιγοα βονούοῦ βυβουηρβ [ἤδη οἴοῖς 0 δοοοιητηοάαίοα 
{Πποιηβοῖναϑ ἴο {Π εἰν οἰγοα πηδίδησαθβ. ΘΟΟΏ δἴϊοσ ἴμ6 411 οὗ [6 πιβαϊθηὶ νςῈ 
ἤδᾶγ ἴῃ6 βδὴθ οοιιρίδίηϊ ἴῃ [ἰἴ6γὰ] ἰθγηβ: “ἼΒΘ ἰδίπειβ οἰπηηεὰ δηᾶ 
αΙὰ ῃοΐ, πὰ ννὲ ἢανὰ Ὀογηα {ΠΕῚΓ ἱπϊ υλ 165 (1,831. ν. 7). 

8. γέ «Λα ποί ἀαῦε οσσᾶβὶ0η)] ΟΥ;, 1Ὁ 8881] ποῦ ὈΘ Ῥοστηἱἰθἃ νου. 
4. αἱ τοις τὸ 2156} 1.6. Ἔν ΟΥΥ ἰμαϊνΙάϊαϊ 50} οἰδπάβ ἴῃ ἰπηπηοά δῖα 

τεϊαϊΐίοη ἰο ασοά ; Νυμλῦ. χνί. 22, “Ο Οἀοά, ἀοὰά οἵ ἴδε 5ριΠ|5 οἵ 41] 
β69ῃ, 51.4}} οὔθ πῆδὴ 8π, δηά ΨΠ| ἰποὰ Ὀ6 ντοῖ ψ ἢ 411 (86 οοῦ- 
στεραιίοη »᾽᾿ Α]1 5011}5 δἸ|κα θϑίοηρ ἰο σοά, δηὰ {1115 “11 ̓ ἡ σαλγαμῖεεβ 
[6 ττοδϊπηθηΐ οὗ δδοῦ ὈΥ̓ ἰἴϑεϊξ, [6 βουϊ οἵ ἴῃ6 βοῇ πο 655 ἤδη [6 
500] οἵ [ῃ6 δῖ ετ. ἊΑσοογάϊηρ ἴο ἔοστλοσ τηοάδβ οὗ ἱβουρῆί ἴμ6 5Ξοη μδὰ 
ποῖ ροιβοῃαὶ ἱπάερθηάδηςα, μα Ὀεϊοηραᾶ ἴο ἴῃς δίμου, δηὰ νδ5 ἱπνοϊνεᾶ 
ἴῃ ἴῃς ἀεβίν οἵ ἴΠ6 (ΔἴΠογ. 

σἱημηπολ, ἐξ δλαζ αἷ2] 24 ἀπὰ ποῖ ἀποίῃοσ Ῥδοδυβα οὗ [5 βῆ. “1ἰνοἢ 
δῃηά “ ἀἷ6᾽᾽ ἃγὰ υιϑεά Ὀγ ἴῃ ρσυορβεῖ οἵ ᾿Ἰἴεγα] {6 δηὰ ἀεδί, σομιηυδησα 
ἰῃ ἴῃ6 νοχὰ δηὰ τειλοναὶ ἔτομχ 11. ὙΠΘΥ ἤδανο, μούνανοσ, ἃ ργερηδηΐ 
τηϑδηΐηρ δυβίηρ ἔτοτῃ ἴῃ 6 οἴμεσ οοῃοδρίίομβ οὗ {Π6 ργορβεί. Ηδβ (δβεὶβ 
Εἰγαβ οὶ δἀηὰ (6 Ρθορ]ε βἰδπάϊηρ ἱτητι θα δίεὶγ Ὀεδίογε πὶ ρογίδοι κΚίηρ- 
ἄοῃ οὗ δες Ι,οτὰ νὨιοῦ ἰ5 ἀρουΐ ἴο οοτης (εοἢ. χχχὶϊὶ., χχχν})}, δᾶ 
Πνς᾽ ἰηρ]ῖε5 δηϊθγηρ' ἰηΐο ἴῃς ΘΊΟΥΥ οὗἩ [Π]58 Ἰάηράοια, ψ}116 ““ἀϊε᾽ 
πΏρ}165 ἀδρτίναιίοη οὗ 115 ὈΪεβθθάμεββ; ἴογ οὗ οοῦυγβθ, 116 41]} τῆς ΟἹὰ 
Τεκίδιηθηὶ τυϊζεγβ, ΕΖΈ Κῖοὶ σοπϑίαοτβ ἴῃ Κίηράοιμῃ, δνθη ἴῃ 15 ροσγίεοί 
σοηάϊιίομ, δη δα ΓὮ]Υ οΠΘ. 

ὅ--20ό.0 ὈΕΝΕΙΟΡΕΜΕΝΊΤ ΟΕ ΤΗΞ ΡΕΙΝΟΙΡΙῈ ΙΝ ΤΗΚΕΕ ΙΝΘΤΑΝΟΕΒ, 

ΓΟΗΟΒΕΝ 50 ΑΚ5 ΤῸ ΕΧΗΙΒΙΤ [7 [Ν 1Τ9 ΜΟΘΤ ΡΑΚΑΡΒΟΧΙΟΑΙ͂, ΕΟΕΜ. 

δ--9. ΤΠ πλδῃ [παῖ ἰ5 τἱρῃίοους 5}.4}} ἵνα. ἘΕἾσχϑί, ἢΐβ τὶ ϊδουβπδβδ 

“Ἂς 



νν. 6--9.] ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΥΠΙ. 127 

τρσαῖ, σπᾶ ἢ ποῖ δαΐθη ὑροῇ [Π6 πιοιηίαϊηβ, ΠΘ ΠΟΘ Γ Ὠδίῃ ὁ 
ΠῚ ῸΡ Β15 εγεβ8 ἴο [Π6 14ο]ς5 οὗ {πΠ6 ἢουβε οὗ 5τγδεὶ, πεῖ Π Υ 
ἢδῖῃ ἀδῇ]οα ἢ15 περ θοιιτβ ψιθ, πεῖ ἢ σ ἢδῖῃ σοπῈ Πθαῦ ἴο. 
ἃ ΤῊ ηΒΊΓΠΟΙ5 νοιήδη, δηα δίῃ ποῖ ορρτγεβϑθα δηγ, μέ Ὠδίῃ 7 
Ιεβίογθα 2Σ ἴπε6 ἀδθίοσ ἢϊ5 ρ]θάρε, ατῃ βρο! δά ποῆς ὈΥῪ 
νϊοίδηςς, μαῖῃ ρίνθη Π5 Ὀγεδὰ ἴο ἴῃς Ὠπηρτυ, δηᾶ δδῖῃ 
οονεογαα [86 ῃἠακρᾶ ἢ ἃ ρατιηθηῖ; ἢς Ζἀαί Ὠδῖἢ ποῖ ρίνεῃ 8 
[ουῖ ὉΡΟῚ ἀβυγγ, ΠΘΙΠ6Γ μαι τ Ἰἰκθ ΔῺγ ἰποσγθαβα, ἐζαξ Ὠδῖῃ 
νι Πάγαννῃ ἢ15 μδηά ἔγοιῃ ἰπἰ αν, μα δχοουῖεα ἱτπα πα ρ- 
τηθηΐ δείνθεοη τηδῃ δηά τηδῃ, δίῃ νναὶκαα ἴῃ ΤΥ 5ἰδίαίθϑ, 9 

ἐβ ἀεβηδά ροῃοσα νυ 85 ἀοϊηρ Ἰυάρτηεηΐ οὐ τρί δηᾷ Ἰιι5ιῖςα, Ψ. 5. ΤΏΘη 
1ἴἴ 15 δηδϊγβεὰ ἱπίο: (1) σε]!ρίουβ ἀπι165, ν. 6; αἱ ἀυίο5 σοϊαϊηρ ἴο 
πχδλγηίαρε δηᾶὰ ἴΠ6 γαϊδι!οηβ οὗ ᾿δῇ δηὰ ψοιηεη, ᾧ. 6; (3) ἀυῖ1ε5. ἴο 
με πείρῃρουγ, συν. 7, 8; δηά (4) ΒΏΔΙΠΥ͂ 411 ([Π656 ἀυζίεβ ἀγὸ Ὀσουρῃς 
ἀπάεσ ἴῃς σοποερίΐοη οὗ ορδάϊθηο6 ἴο [Π6 σοτηχηδπαβ οἱ 6ο6, Ὁ. 9. 

6. εαἰερ τεῤογὲ {δε τηη:οτρέαῖ»5] [Παΐ 15, ϑαουϊβοεὰ οἡ ἴῃς Ὠϊρῇ ρίαςαϑ 
δΔηὰ ρῥδιίδκθῃ οὗ [π6 ϑδογιῆςαὶ τηθαὶ [Ὁ] οννίηρ, ἴοίκεῃ οἱ ἔε!]οννβΙΡ 
ἃ5 ἃ συεδῖ ψΙ ἢ ἴδ6 ἰάοἶ5 {Ππεγὰ ννουβῃρρεά. Τῃε ρἤγαβα οσοιβ δσαίη 
ὥν. 11,15, ΧΧΙΙ. 9. [ἢ ΧΧΧΙΪ. 25 (ῃ6 τεδαϊηρ 15, δαΐθη τσύζά “δε δίοοά ; ςἔ. 
μεν. χυϊὶ. 17, ΧΙχ. 26; τ ὅδ. χὶν. 3323. ϑερῖ. τϑηάειβ [,ον. χῖχ. 2ό, 
εδίεῃ τῤορφ ἐλφ νιοιεγεζαῖγσ, δα ᾿ἴ 15 ροϑ51}]6 [αὶ [ηὴ6 βατὴλβ εὐτοσ οὗ 
τεδαϊηρ οσουγα πεῖα, δπα ἰῃδὶ ΧΥΪ]]. 6, 11, 15, ΧΧΙΪ. 9, 5ῃοι] ἃ δ 4551 η}}- 
Ἰαίεα ἴο χχχὶϊϊ. 25 (ἮὟ. ΒΕ. δώ, Αὐμολίῥ, Ρ. 310). 

ἐζὲ τῷ δὲς 4)ὲ5}] ΙῈ ῬΥΔΥΘΥ ἴο ἴα 1415, ΟΥ̓́[σιιδῖ ἴῃ ἴδ τὰ, ΟΥ̓ ΡοΥ Δ Ρ5 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ, ἴπ δοϊκπον]εαρτηθηΐ οὗ ἴμε. δ. οχχὶ. 1, Ὄχχ δ. α; [οὐ 
ΧΧΧΙ. 26. 

δὲς πείρλόοιεγ᾽Σ τοῦ) Ααἀυϊίογυ ἰ5 ποῖ βεϊάοιῃ Ἵπαγρεά δραϊηβὶ (ῃς 
Ρεορὶς ὈΥῪ ἴῃς ῥτορμεῖβ, Ἔβρεοῖδ!ν [ογεπιίδῇ, 6.5. [εγ. ν. 8, ΙΧ. 2, ΧΧΙχ. 
23; οἱ, ἴμεν. χχ. το; δα. χχὶ. 22. Νοῖε [00᾽5 οἰαϊη5 ἔοσ Βίιηεο!  , οἷ. 
Χχχὶ. 9. Οπ ἴδε οἴπεὺ ἱτυραγ Υ ἰογθι ἀθῃ οὗ. [μδν. χν. 24, χνὶϊὶ. 10. 

1,8. Ῥυῖεβ ἰο ομδ᾽β ῃειρῃ οι. 
Ἵ. Δλαΐλ ποί οῤῥ᾽έρϑε} Ιῃ ν. 12 ἴΠ6 ορροβὶίε σουζβα γεδάς: μαίἢ ορ- 

ΡΓεββοά [μ6 ροού δπά μεεάγν. Ο΄οδβίοη οἱ ὀορργεϑϑίοῃ Ψου]α ἀγῖδα νν ἤδ ἢ 
[6 Ῥοοσ ννὰ5 ἴῃ ἀδὺϊ (Ατη. ἰϊ. 6, 72); οὐ Ὀεϊηρσ πηρτοϊθοιεα ἢ τηϊρἢί 
ες ἀείταιπάα οὗἁ ἢϊ5 τα, Μα]. 111. αὶ ([1ἀτε5 ν. 4).- Οἵ. [ῃ6 οἰαΐπχ τηδάς 
ὉΥ οὐ, χχχίὶ. 13. 

ἴο 214 ἀεὀΐον ἀξ ῥέσαϊσε] ΤὨΪ5 τείεσβ ἴο 16 ἀυΥ οἵἩ τοίυγηΐηρ ἴο [ἢ 6 
ἀεῦίοι δὴν ρῥἱεᾶρε ψῇῃοῦ νγᾶϑ δὴ δύίἰο]6 ὩΘΟΘΘΒΑΥΥ ἴο ἢὶ5 δχιβϑίθποθ οὐ 
οοπηίοτί, 45 ἃ σαιπιθηΐὶ ΨὨΪΟἢ νγᾶβ ἢ5 σον ὺ ὉΥ ηἰρῃῖϊ. Εχ. χχίὶϊ. δύ; 
Θευΐῖ. χχίν. 6; οἷ, 7οὈ χχίὶ. 6; Αι. 11. 8. Οη ἴδε ροβινε ἀπτ1ε5 οὗ 
ἐεεάϊησ ἴῃ6 ὨΌΏΡΤΥ δηά οἱοιϊίηρ [Π6 πακοᾶ οἔ, ἀραΐῃ ἔΒα οἷαί οὗ [ οὐ, 
Χχχὶ. 17--.20. 

8. Οπ υὑϑγ οὗ ἴπ6 δυπιαηα αν, [ον χχν. 35-ς37. ΤΏΘ οδϑ6 
ΒΌΡΡοΒδα 15 ἰῃαἱ οἵ Ἰεηάϊηρ ἴο ἴΠ6 ροοῦ, ἔχ. χχῖϊὶ. 25; Πδυῖ. χχὶϊὶ. 20. 

ἐχόομέδαὶ γε ἡμαάργῃο ΔΝ ΆΘα δοιίηρ 85 ὑπάρε, οὐ Ἃ5 υτηρίτα Ὀεΐνγεθῃ 
ΤΩΔῃ πὰ τηδη. 



το 

σι 

128 ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΧΝΤΙ]. [νν. το, 11. 

Δηἃ αῖῃ Καρῖὶ τ Ἱπαρτηεηῖδ, ἴο ἀ64] ἔγαΐν ; Β6 ἐς δῖ, ἢ6 
588} συγχεῖν ᾿ἰνθ, 581 της Τοτὰ σοὉ. 

1{ἢς Ὀερδῖ ἃ δοὴ ΖηΖ ἐξ ἃ τοῦθεῖ, ἃ βϑῃβάαδσ οἵ Ὀ]οοά, 
δηὰ 2λα! ἀοεοίῃ [ῃ6 |κὸ ἴο ἄχ») οὐδ οὗ ἴμεβε δάζρρι, δηά 

9. ΤὮο πᾶ νὮο δοῖίβ ἴπυς (υν. 5---8) Πατἢ νναϊ Κα 'ἰη (σού β 5βίδίυϊεβ 
δῃὰ μα 5881} ᾿ἵνθβ. ΕῸΣ ““ἴο 464] {(τυ]γ,᾿" ΧΧ.΄ τεδάβ: 209 αὐ ἐδερε, ὈΥ 
ἰταηβροβίοῃ οὗ ἔνο Ἰε[εγβ, νν ΒΙΟἢ 15 τλοσα Ὠδίαγαὶ. 

ΔΝ πὰ (ἢ 6 ἰάΘαϊ] οὗ ἃ τἰρῃίθουβ τηδῃ ἤδθσα σίνθηῃ ἸΏΔΥ Ὅς σοιηραγοά ἴΠ656 
οἴμοιβ : [ο᾽β, οἢ. ΧΧΧ]., ρεγῆδρϑ [Π6 τηοβί ἰηψναγὰ ἴῃ ἴμ6 ΟἹα ᾿Γεβίδπιεηϊ, 
Ρς, χν.; [5. ἵν}. 5---ι7. ϑυσἢ ἰά64]ς ἀϊεσ ἔγοσῃ οὐγϑ ῥυϊηςὶΡΑ ΠΥ ἰη ἰΠᾶῖ 
1Π6Υ 566ηλ ἴο οοηϑβὶβί οὗ οοηάιυοϊς Θχοϊ αϑίνε ιν δχίθγηαὶ, ὑνῃ 116 γα ἜΧρΓα55 
οἷν ἰά64] ἴῃ ἰδγτηβ οὗ ἴῃ ἰπουρῃϊ δηὰ [δαϊϊηρβ. Βυΐῖ ἢγβί, θη ἴῃ 656 
Θχίθγῃδὶ δοῖϊοπ5 ἀύα δηϊπηογαίθα 1ἰ 15 αἰνγαγβ ἀϑϑυτηθα (ἢδῖ {ΠΕΥ̓ ῥτγοσθθά 
ἴτοτῃ ἃ τἰρῃιϊ σομάϊοη οὗ τηϊπᾶ, οὗ ψῖοἢ [ΠΟΥ τα ἴἢ6 πδίαγαὶ ἴτγυ]ῖ. 
Ηδξηςε [ἢ6 ργορῆςεῖ βᾶγβ, “Μᾶκε γοὺ ἃ πεν ᾿δατῖ, δῃά ἃ πεὺ 5ρὶπιἢ 
(ν. 31). ΤὨς βδΐὴθ ϑϑυῃ ρου 15 τηδάς ἤθη Οοά ἰ5 βροόίεῃ οὗ δ5 
τα Κρ τηθη τἰσῃίεουβ ΌΥ ἰογρίνθηθϑβ, οὐ ΟΥ̓ Ὀαδίονίηρ οὐ [πεῖ ρζο- 
Βραυγ, [ἢ 5ῖρῃ οὗ τἱρῃιίεοιβηθθβΌ ὍΤΠδ τηδηΐα] βἴαΐϊα σοσγοβρομάϊηρ ἴο 
τιὶς πρῆϊ τεϊαϊίίου ἴο ἀοά 15 αἰνγᾶγβ τεραγάβα ἃς. ργεβεηῖ. Απά ἴῃ ρμοϊηΐ 
οὗ ἔδοι [ῃ6 τἱρῃῃίθουβηθβα οὗ ἀοάα Ὠἰτηβ6]{ σοῃϑὶϑίβ 1 στὶσῃίθοιβ δοῖβ, 1υϑΐ 
85 ἴῃπ6 τἱρῃιθουβῆ685 οὗ δὴ. ὉΠα δησϊθηϊ τηϊηα [λϑίθηεα οἡ (Π6 ουϊννατὰ 
δοῖβ 85 γανεα]ηρ ἴῃς ἰηννατὰ 5ἰαῖθ, 8116 [πὸ τπηοάδχῃ σταϊηα ροεβ αἰ γΘΟΪΥ͂ 
ἴο ἴῃς ἰηΐετηδὶ οοῃαϊϊίοη. Απᾶ βϑοοῃαάΐυ, ποσὰ] οομάμυοῖ Ψψὰ5 ὭΘΥΟΣ 
(Πουρῆι οὗ 25 186 γαϑυϊξ οἵ ἃ ΠΆΡΡΥ οΟΥὙἩ ρυτε ἀἰδροβί(οη, οὐ 85 ἴῃς ἔτι! οὗ 
Ρτενα]εηΐ βοςῖαὶ ουβίομῃ, ΟΥὍἩ ΟὈΘα! ησ6 ἴο ἰανν5 οα]] 6 Πλοσα] ΟΥ Ὠδίυτγαὶ ; 
τι Σ αἰνναγβ τορασγάθα ἃ5 ουδάϊεποα ἴο αἰνίηα σοπιηδηηγθηῖ. Μοτγα]β 
ὑγὰ5 ρατί οἱ το] ρίοη. ΕἸΝΟΥΥ͂ ΤΏΟΓΑ] αν ννὰ8 [1416 ἴῃ οὐνραΐδηοα ἴο 
ἀοά; ἔδησε [οῃονδῇ ϑαγ5 οὗ [ἢ ϊ58 τχοσγαὶ τη, “ἢῈ δῖ ταὶ κεα ἴῃ ΠΥ 
βίδίἴε5, ἢς 5}}8]] ᾿νε ᾽ (συ. 0). 

10--18. ΘΕΟΘΟΝῸ ΠΙΝΚ ΙΝ ΤῊΞ ΟΗΑΙΝ: ΤῊΗΙΒ ΕΙΟΗΤΕΟῦΚ ΜΑΝ 15 

ΤῊΒ ἙΑΤΉΗΒΕΕ ΟΕ Α ΥἹΙΟΙΕΝΤ 580Ν. ΗΟ ΘΗΕ.5 ΒΙΟΟΡ ΑΝῸ ΟΒ5 

ΕΝ; ΤῊΞ ΨΙΓΚΕΌ 50Ν 9ΗΑΙ,,, ΝΟΥ ΤἸΝῈ ΒΕΟΑῦΘΕ ΟΕ ΤῊΞΚ 

ΚΙΟΗΤΕΟΌΘΝΕΘ5 ΟΕ ΗΙΘ ΒΑΤΗΒΕ, ΗΒ 5ΗΑΙ, ΙΕ ΙΝ ΗΒ ΟὟΝ 51Ν. 

10. α γοδςγ] ἃ πῖδι Οὗ γ᾽ 010Π06. 
αν (παῖ ἐἀρείλ {δε ἐϊψε] Τῆα ταχί 15 ἀἰβίου], Ι,ΧΧ. τεδᾶβ : 5μβεάάϊηρ 

Ὀ]οοά, α»μα΄ εο»η᾽η 1272 οίγεδν τα τον λαέλ ν»οί ισαῤζεαά ἐρι ἐλ6 τυὰν οὗ δὲς 
γίρλίεοως γαΐλεγ, Ὀὰϊ Βαϊ ὄνθῃ δαΐθη, ἃς. Τμῖβ ἰαχί ρῖνεβ [Π6 σθῆσταὶ 
τηεδηΐηρ οὗ [6 ΗδΡ., οὗ νη ΐοἢ ἰς ΙοοΚΚ5 11|κ6 ἃ ραγαρῆσγαβε. [{ 5 ἀπ ους 
ἴο ἀδοϊάα ψϑοίδμοῦ {Π6 1αϑῖ οἰδιι56 οὗ ὕ. 1ο τείευβ ἴο ἴῃε (δῖε σ οἵ ἴῃ 6 50ῃ. 
ΤΠο ψοσάς ἴῃ ἴῃς ρῥἷαοα νῃοτα {ΠΕῪ βἰαηα 5ῃοι]α τγεΐογ ίο (Ὠ8 ψ]οκαά βοη, 
Διὰ 5350 ΑΟὈΥ., ἘΕΞ,., υϊ 1 50 ΤΠΕῸῪ οδημποῖ Ὀ6 τεσοηῃοϊϊδὰ τ  Φ. 11. 
ΤῊς ψοτὰβ τοηἀεγαα “ ἴμεβε ἐλέρρς" (ν. 10) ἀπά “Ἃ[Ποβ6 εἰμές" (συ. 1 τ) 
ἃτε ἴ6 βδδᾶπιθ, νἱΖ. ἰῃς [Π]ηρ5 ὑν. ν 8ηα οδηποῖ Ὀ6 τεραγάκα 85 [Π]ηρ8 
[οτυϊ ἀάςδῃ (νυ. 10) δρὰ [Ὠΐπρϑ σοτητηδηάοὰ (ν. 11) αἴ ὁοηο6. Τῇ ὑυπκηοόνη 
ψοτγὰ σε οσουγτίηρ Ποῖα (ςΐ. Ψ. 18, χχὶ. 20) 15 ΒΞ ρροββά ἴο Ὀ6 ἴῃς βᾶπη6 
ἃ5 “ΟὨΪΥ" (48), Ὀυϊ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ἔγαρτηθῆὶ οὗ ἴδ ννοσὰ “οῃβ᾽ ἀπε ἴο 
8} ΟἸΤΟΥ οὗ [6 σοργίϑὶ δῃὰ 5ῃουα Ὀ6 περ]εοίοά. 



νν. 12---18.] ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΝΊΠ. 129 

[παι ἀοεῖμ ποῖ Δηγ οὗ ἴῇοβα ἐνίας, Ὁ ὄνθὴ παῖ δαΐθῃ 
Ὡροη {π6 τηοπηίδιη5, Δηὰ ἀεῆ]δα ᾿15 ἩοΙρῃθουτ5 ντΐθ, μαῖἢ 
ΟΡΡγδβϑβδεα [ἢῈ6 ῥροοῦ δηὰᾶ ηξεάγ, βαίῃ 5ροι]δὰ Ὀγ νίοϊεηςε, 
ἤδη ποῖ τεϑίοσγεα [π6 ρεάρο, δηὰ μαίῃ [1 | ὉΡ 15 Ἔγθβ ἴο 
τὴς 145, δίῃ οοχηηγ[6 Δροχηϊηδίίοη, δῖ σίνθη ἰοττἢ 
ὉΡΟΩ δύση, δηᾶ Ὠδῃ (ἀκοὴ ἰηογδᾶβα : 584}1 Βα [86 ᾿ἰνα 
ἢ6 5}8}} ηοΐ ἰἴνα : ἢ6 μαϊῇ ἄοῃδ 411 {656 δοϊωϊηδί! ἢ ; Ὧς 
504}} ΘΌΓΕΙΥ αἱ ; 15 Ὀ]οοά 5}4}1 Ὀ6 Ἱροη ὨϊΠ]. 

Νοῦν ἰο, ζΧ7 ἢ Ὀερεί ἃ βοῃ, [δι βεεῖῃ 411 ἢ15 ἔδί ει 5. 5105 
ΠΟ. 6 Ὠδίῃ ἄοῃδ, δῃὰ ἼἽοῃβιάθσγείῃ, δηα ἀοθίῃ ηοΐϊ βυοῇ 
|κο, φάαξ δῖ οί δαΐθη ὕροὴ ἴδ6 τηουηίδιη8, πο ΙΠοῚ δίῃ 
1 ἀΡ 15 ογξε ἴο [6 14ο]5 οὗ ἴ[ὴ6 Ποιι56 οὗ ἴ5γδ6], ἢδί ἢ ποῖ 
ἀεδβ]εὰ Ὠὶς πειρῃθουχβ ψηδ, ΠΟΙ Π6Υ δίῃ Ορργοββαά δηγ, μαϊῃ 
ποῖ ψ Πο]άδη τς ρἰεάρα, πεῖ ἤοτ δῖ 5ρο ]Θα Ὀγ νἱο]θῆςΕ, 
ὀψέ Ὠδῖῃ ρίνθῃ ἢ15 Ὀτεδα ἴο ἴῃ6 Ὠσηρτυ, δηα μαῖῃ οονογεά 
[Π6 πακεα μιῇ ἃ ραγπγεηΐ, λα δῖ τἀκθη ΟΥ̓ ἢϊ5 ῃδηὰ ἔτοπὶ 
[ῃ6 Ροοσ, δλαξ Ὠδϊῇ ποῖ σεοοινθα ὈβΌΣΥ ὩΟΥΓ ἴῆογοαβθ, πδίῃ 
Ἔχεουϊθαὰ Υ παρταθηΐβ, μαῖῃ ναὶ κοα ἴῃ ΤῺΥ 5ίδίαϊεβ ; Ὧθ 
508}} ποῖ αἷδ ἔογ [Π6 ᾿π]αΥ οὗὨ δ15 δίῃμθυ, ἢ6 514} βύγεὶυ 
Ἰῖνθ. “15 70» Ὧϊ5 ἑδίμεσ, Ὀεοδιιϑα ἢ6 οσσιε!ν ΟρΡΡγεββεά, βροϊϊεὰ 
ἀϊς ὈΤΟΙΠΕΙ ΟΥ̓ ν]οϊθησθ, δηα αἷά δἀαζ νῃοἢ ὧς ποῖ ροοά 
ΔΙΏΟΩΡ Ὦ15 ΡΘΟΡΙΪΕ, ἰο, ἄνθὴ ἢξ 58.411} 16 ἴῃ ἢ15 1] ΟΣ Υ. 

11. α»ά ἐλαΐ ἀρείά μοῦ Ἑαϊτεῦ: αμά ἦε λαΐίά ποῖ οο716 α»:}) οὗ ἐλέϑέ 
ἐλέρρε, διε φυός ἀαίλ σαΐεη, ἃς. ὙΤῃδ (Ὠἰηρβ ΒΟ. ἢα Πα ποῖ ἄοπα 
ἃτε ἴῃμοβα ἰῃ συν. 6---Ο τεραγά θα δ5 ροβιἔϊνε οοτηπημδηἀπιεηίθ. ΤῊΘ ννοσὰβ 
ΠδίιγΑΠΥ τσοίεσ ἴἰο ἴῃε ψνἱοκεά θϑοὴ. ΤΏΉΕΥ ἃτὰ ἱποοιρδίῦ]6 ψ ἢ ἴΠοβ6 ἴῃ 
τς επὰ οἵ σ. το, 1 [656 Ὀ6 5αἰά οὗ [Ώ6. 5δοη. ϑ'ζ., [εεϊϊηρ (86 ἱποοιηρα- 
ΕἸ], οὐδ. [1 15 δαϑῖθσ, ἤόννανοῖ, ἴο οὔχὶς [η6 ψοχάβ ἴῃ ζ. 10, 85 ἃ 
σἷοββ ἔγοτῃ [,6ν. ἷν. 2, ὑεοδυβα [86 ννογὰβ “"Ῥαΐ ἌἼνϑὴ δίῃ δδίθη᾽ τεαυῖσα 
ἃ ποραῖϊνε οἶδε Ὀεΐοσε ἴμϑσὰ. 

18. «ἀαϊὶ οἐγεῖν α16] ὍὨδ ἰοστηυΐα σοϊησηοι ἴῃ [ἢ ἰανν, “ὁ 58}} ΞΌΣΕΪΥ 
Ὅς ραΐ ἴο ἀεδ.}},᾽ [μεν. χχ. 11; Εχ. χχὶ. 15, Χχὶϊ, 18. 

δὲς ὀίοοώ...122072 λ:7}] δ 5}4}} βυβεν (ἢ6 ἄδδαίἢ ἀπ ἴο δὶΞ οὐνῃ ἀδοϑάβ, 
ΟἿ. ΧχΧΧΙΪ. 4; ἴον. χχ. 91 2 δι). ἱ. 16. 

Φυ. 14--τ:-:.. Ταϊνα ΠῊΚ ἰῃ ἴῃ6 οὨδίῃ οἵ Σ] δ ταϊλοι ς [0.15 ὉΠτρὨΐδουβ 
ΙΔ ΟἹ ἴῃς οΟἴαὺ ῃαηά Ὀερεῖβ ἃ βοὴ Ψ8Ο, ββοίῃρ μῖ5 ἐδ: πογβ λῃϊαυ τ ε8, 15 
ἀειεγγεὰ ὈΥ ἤθη δηά ᾿ΐνεβ τρὨςεουβὶΥ. ὙΤῊΪ5 βοὴ 5881] ποῖ ἀϊδ ίοσ [88 
5105 οὗ Ὠἰ5 (δῖ ασ, θὰϊ ᾿νε Ὀεδοδιιβα οὗ ἢΪ5 οὐ ἢ σὶρ θουβη688. 

14. απα εοησαἶεγε1}} 1.11. ἐαερε φοοίδ, 80 Ὁ. 238. ΔΙ ἃ ἀϊβεγοηῖ 
Ρυμποιυδίίοη [6 νοτά ψου]α τθδῃ: σηα ἡεαγείλ, 45 ἘΘΥ. 

16. τοϊλλολαφηε 1.4 έφαϊρε] ἴδῖζθα δυχζεῦ ἴο ὈΙθᾶρθ, ἃ5 ἘΙΥ. 
117. ἰαξερ οὔ δὲς λαρμα]  μάσγαννῃ ἢ15 μδηᾶ--τθοὸ ἃ5 ποῖ ἰὸ 1) γα ΟΥὉ 

ΟΡΡγαβϑ---ἰῃς βροοσ. ,ΧΧ. γχεδάς : ἔγοτῃ ἱπίαυΥ, ὑαϊ οἷ, οἢ. χΧ. 22. 
18. «ῥοϊδεα Ἠϊς δγοίλεγ] 1,ΧΧ. οὐὶῖβ “"Ὀγοῖμον;" (868 νογὰ 15 [παῖ 
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το Ὑεῖ 580 γα, Ὥγ ἀοιἢ ποῖ 1ῃ6 δοὴ Ὀδδὺ [86 ᾿ΠΙΖΌΙΪΥ οὗ 
τ[μ6 ἔΔίμοΡ ὙΏδη [Π6 θοῇ δαίῃ ἄοηδ [ῃδὶ ΨΏΙΟἢ 15 ἰανν αι] 
δῃὰ στρῃι, σπα Ὠδῃ Καρίὶ 411 ΤῺ ϑίαίιϊεβ, δῃὰ μαίῃ ἀοῃθ 

οο ἴα, Ὧδ6 5}4}} δι ΓΕ ᾿νε. ΤΏ 501} [δαὶ 5 πηθίῃ, 1ξ 58}4]] 
ἀϊθ. Τἢς 80ῃ 5181} ποῖ Ὁθασ (ἢ6 ᾿παυϊν οὗ τῆς ἐδίΠΟΥ, 
ΠΘΙΓΠΟΙ 514}} [πΠ6 ἐδῖθεσ Ὀθασ [6 πα ν οὗ [6 50 : [86 
Τρ Ὠϊεοιιβηθ85 οὗ [ἢ6 τἱρῃίθοιβ 584}} Ὀ6 Ὡροη ἢϊπ), δηὰ (Π6 

ας ΨἹΟΚΟάη655 οὗ ἴἢ6 ψιοκαα 5041} 6 ἀροὴ ἢΐω. Βιυϊΐ ιΓ [ῃ6 
ΨΊΟΚοΟα ψ1}} τυγῃ οι 411 Ὦ15 51ὴ58 ἰἢδιὶ ἢ6 Ὠδίῃ οσοτημτοὰ, 
Δηα ΚΕΕΡ 4]} τὴν βἰδίαίεβ, δηα ἀο {πὶ  ὨΙΘ ἰ5 ἰανγίμ] δηὰ τὶρῆϊ, 

45 Ὦ6 58] 5 γον ᾿ἰνα, ἢ6 541} ηοΐ ἀϊ6. Α1] Π15 ἰγδηβρυθβϑι 5 
[δαῖ ἢδ6 Παίῃ Ἴοοταχατθά, [ΠΟΥ 54}} οὶ Ὀδ6 τηδηςοηδα ὑπο 
Ὠΐτ : 1 ἢϊ5 ΠΡ ὨϊΘΟΙ5η655 [παῖ 6 δίῃ ἄοηθ ἢδ 5}4}} ᾿ἶνδ. 

41 Ηδνε 1 ΔὴΥ ρ]δᾶβιιγε δ 4}1 [ῃδΐ τῃ6 ψὶοκοα ϑῃου]ὰ ἀϊα ἢ 
51 (ῃ6 Τιογτὰ ΟΡ: ἀμά ποΐὶ [μαὶ ἢ6 5ῃοιϊὰ σγϑίσση ἔχουη 
᾿ἷ5 ψᾶγ5, δηά ᾿ἱνε 

τοίειτοά ἴο νυ. το. Ηδγε “" Ὀγοΐμογ ᾿" τοῖσῃϊ βἰδηά, (πουρῆ ὁ“ πεῖρθουγ"" 
15 ἔπε ἴεστι εἰβενβεσε υϑεα (νυν. 6, 11). ΤῈΣ ννογτὰ ““νἱοίδησς᾿ οἵ ΣΟ ὈΘΥΥ 
Ὧ45 ἃ ἀϊδεγοηΐ ἔοσιῃ ὑν. 7, 12. 

19. γε :αγ γέ, Ψάγῃ Ἐαῖδου: δηὰ γ9 ΒΑΥ͂, ὙΠΟΙΣΟΙΌΣΘ ἀοϊ ποὺ 
189 ΒΟ ὮΘΔΣ...) ΤΠ Ρῥτορῇἢεῖ τοΐεεϑ ἴο ἴῃ ουτγοηΐ νίαν, Δ ΒΌΡΡοΞα6β 1 
αυοϊεά 85 δῃ ΟὈ]Θοίίοη ἴο ἢ15 ῥγϊηοῖρ]θ. 850 Ἰοὴρ 85 (6 ἰάδα ρσενδι δὰ 
ἰῃδι (6 5οὴ νγᾶ8, 50 ἴο βρθᾶῖκ, ραχί οὗ (ἢ ἐδίμοσ, 1 ννὰ5 παίιγαὶ ἴο 50ρ- 
Ροϑβε (μα ἢς βῃου] ΡῈ ἱποϊυα θα ἴῃ (ἢς (ΔῈ γ᾽ 5 ρυπβῃμηδηΐ ; ἤδηοα ἴΠ6 
ῬΘΟΡΙΘ αϑι, ΝᾺ ἀοίι (6 βοὴ ποῖ ὑθδγ, 11{. ὅσα» 2αγέ οὐ, “δαγε ἐρε ὀδαγίρρ' 
(5ο ν. 20), ἴῃ ᾿π]α Υ οὗ ἴΒςῈ ἰαί με ὃ ΙῺ ορροβδίϊοη ἴο (Πϊ5 ἰάδα [ἢ6 
Ῥγορῇει βίδίθϑ πὶβ ὑυηοῖρ]6 οἡ ὈΟΙῈ [5 51465, ὑν. 19, 20. 

ΘΘΟΟΒΑΪΥ, ὧν. 21---322. ΑΒ τῆθῃ 514]}} ἢοΐ Ὀ6 ἰηνοϊνεά ἰπ [6 5'ηβ5 οἵ 
1Ποῖγ Ῥξορὶς οὐ {πεῖν δῖῃουβ, 580 ἴμ6 ἱπαϊν!ἀπ14] 50] 50.411 ποῖ 116 υπάδσ 
ἴῃς Ὀδῃ οἵ [153 οὐ ραϑί. 
ΤΆ 5ίηπεν 8ο (ὐγηο ἢ ἔγοσῃ ἢἷ5 6ν}] δηὰ ἀοεῖ τἱρῃιθουϑηθθς 5841} 

Ἰῖνε ἴῃ 815 σἰρῃϊθουβηεθθ, ὕζ. 21--22.Ὁ. Απᾶ οἱ ἴῃ6 οἵμον δαπηάᾶ, {6 
τἱρῃΐθουβ τὴ Ψο [χη ἢ ΑΥΤΑΥ ἔσοπ ἢ15 τἰρϊδουβηθθα δηᾶὰ ἀοοί ον] 
584}}] ἀϊδ 1 Ὠ15 6ν]], ν. 24. 

42Δ. γπερζορσα τ᾽ ἀ172}] ΟΥ̓, ΤΘΙΒΘΙΔΌΟΙΘα γι τοκασζὰ ἴο Ὠΐτ. 
423. ΤΈΘ νεῖβε τηεείβ ἃ [βο]ϊηρ οἱ ἀεθραῖγ ὈοΐᾺ ἴῃ στοραγὰ ἴο [Ποιηϑοῖνοβ 

δΔηὰ ἴῃ τερατὰ το αοά νοῦ ψγνὰ5 Ὀδρὶ πηΐηρ ἰο ἰακα Τμρκϑωΐις οὗ (86 
τηϊηἀς οὗ βοπηθ, ρευῃδρβ ἸΏΔΏΥ, δπιοηρ ἴἢ6 Ρεορῖθ. Ἴδα ἀεβραὶγ ἴῃ τ6- 
ρατὰ ἴο {Πειβεῖναβθ 18 566 ἰῇ οἷ, ΧΧΧΙΠ. 1ο, 11, “ὟΝ ε Ρἷπα ΑΥΤΑΥ ἴῃ οὐ 
Ἰηϊχυΐτεβ, ον μου !α ψψα ᾿ἰνε᾽᾽ δηά τς ἀεβραὶγ ἰῃ τερασζὰ ἴο σοά, νῃϊο ἢ 
5 Ὀὰϊ Δηοῖπει 5[άε οὗ [δὶ ἴῃ τεραγά ἴο {ποιηβεῖνεβ, 15 Ἐχργθββθα ἴῃ 50 ἢ 
Ῥδββᾶρεβ 85 [,ϑἴη. 111. 42--44, “Ὗε δανε γερ6]]εὰ δηὰ ἴδοι Παρ ποῖ 
Ῥαταοῃεά, ὙΠ ποιὰ μαϑὶ σονεγεα [Ἀγβεὶξ ἢ ἃ οἱουα {πᾶὶ ΟΌΓ ῥὈγαγοῦ 
Βῃου !α ποῖ ρ885 {πτουρἢ." ΤὨς Γογὰ μαὰ Ὀτουραὶ (μ6 δνὶ] οὐ ἔδοπὶ 
ΜὨΙΟΒ ΒΕ μαὰ ρυγροββὰ (1,4πὶ. ἰΐ. 8, 17), δηὰ 1 νγαβ ἤπαὶ (1,8. 1]. 9). 
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Βαυΐ δὴ [Π6 τ ρῃίδοιιβ [χη Θ (ἢ ἀνναῪ ἔτοτη ἢ 15 Τρ [ΘΟ 5η655, 24 
Δηα σοταϊττοιῃ ᾿πιαυϊῖγ, “πα ἀοείῃ δοσογάϊηρ ἴο 411 [ἢ6 Δ0ο- 
τηϊηδίίοηβ [δῖ (ἢ6 νιοκοα γ»ιαρ ἀοοίῃ, 5.4}1 ἢ6 ᾿νε ὃ ΑἹ] ἢϊ5 
ΤΡ Θουβη655 ἰμδΐ μ6 δι ἄοης 5141} ποῖ ὃ6 τηβηιοηθά : ἴῃ 
Ὦ15 ἴτεβραβθ8 πὶ ἢς Παίῃ ἱγεθραββϑεα, δηᾶ ἴῃ ἢ15. 51η (πδὲ 
ἢδ Πδίῃ βιπηθά, ἴῃ {Π6 πὰ 5}4}} ἢ ἀ16. Ὑεῖ γε 5δᾶγ, Τὴ6 ΨΑΥ ::- 
οὗ [ῃς6 Τιοτὰ 15 ηοΐ βεαιιὰ]. Ηδαγ ἤον, Ο Ὠοιι86 οὗ 15186]; Ις 
ὨΟΐ ΙῺῪ ΜΑΥῪ Θα4114] ὃ ἀγα ἢοΐ γΟῦ ψᾶγ8 πράσα] ΥὙΥ̓ΏΘΠ ἃ 56 
ΠρὨΐϊθουβ 7παη ἰὰὐγηθίῃ ἀΑΥ ἴσοι ἢ15 τἱρῃϊθοιηθϑβ, ἂἀπὰ 
σοι θιἢ ἰηϊχαγ, δηά ἀεί ἴῃ [Πδηὶ; ἔῸΓ Ὧϊ5. ἱΠΙ]ΌΠΥ 
[πὶ ἢ6 δῖ ἀοηδ 5411 ἢ6 ἀϊθ. Αρδϑίη, ἤθη τἴῃ6 μι ΚΘΟα 27 
»ηιαρε [ΥΠΘΙῃ ἀννᾶὺ ἴτοῖῃ ἢΪ5 ψ]οΚαάηθθ5 [πῃ Ὧ6 δίῃ σομλ- 
Ιηϊ 68, ἀπα ἀοείῃ {μα ψὨΙΟΝ 5 αν! δηάᾶ τρῃΐϊ, ἢ6 58}4]] 
βᾶνθ ἢ15 500] αἰῖνβιυ Βεοδι8α ἢδ οοῃβιἀθγείῃ, δηά ἰὐγηδίῃ 28 

ΤΠ 5δῃγχ6 ἀδβροηάθηου, ἰδουρῇ κοϊεηθδα ἴῃ βοπὴθ τηθαϑυσζα ὈΥ ἰμ6 ἰαρ86 
οἵ {{π|6, ἀρρθδῖβ ἴῃ ἃῃοίμεοσ ργορβεῖ, 15. χ]. 27--31,) ΧΙ χ. 14, “ Ζίοη μαῖἢ 
βαϊά, Τῆς Ἰοτὰ Πδίῃ ἰογϑαϊκθῃ τηθ, πὰ τν Γοσγὰ μαίῃ ἰοτροίίεῃ πηοὸ.ἢ 
50 Ἰἰοὴρ ἃ5 ἴῃε 5ίαϊβ οὌχιϑίδα ἴῃς σονθηδηΐ τηρῃΐ αἷθδὸ θ6Ὲ 1ῃπουρὰϊ ἴο 
τοιηδίη, δῃὰ ἴΠ6 ρσορμεῖβ σου]α βυβίαίη [Π6 Πεαγίβ οὗ τηθῃ ὈΥ τεπιηάϊηρ 
[δεῖ [πὶ [Π6 1,ογὰ ννᾶς (πεῖς αοά ; θὰ ψηδη (Πς 5ἰαϊα κεἰ δηὰ 15γδοὶ 
ΑΒ ΠΟ ΤΟΥ͂Θ ἴο Δρρεάγαηοα [6 ρβορὶβ οὗ [}Ἔῆονδῆ, (ΠΥ Πδᾶ ἴο ρὸ 
ῬδὨϊπα [δ 6 σονεηδηῖΐ ἀπὰ [Δ]] δεῖς οὐ ἴπδΐ ἀποηδηρσίηρ παίαγε οἵ ]οονδῇ 
ν ΠΙΟἷ οὐἱριηδίοα (Β6 σονεηδηῖ---ἰδί ΤΏΘΙΟΥ ΨΏΙΟ δηαυγεῖῃ [ῸΥ Θνεσ. 
ΤἼδ Ρῥγονδ]ηρ αἀἰβροβιιοη οὗ [86 υπὐϊπά οὗ [εἤονὰῃ ψὰ5 ἰοναγάβ ἰῃ6 
βαϊ ναί οη οὗ τηθῃ. 

24. ΑἸΙΒΟΙΡῺ ἱἰξ τψουἹὰ μανε βυβιοοα ἴοσ (ῃ6 ρῥτορδεῖβ ρυγροβα ἴο 
Δ5ΒΌΓΘ (Π6 τεροηίδηϊ βἰηποσ οἵ ἀοα᾽β ἰογρίνεμεβϑ, ἢς 85 ἃ σογίδιη [Πεο- 
τοῖίοαὶ ἰηϊογαϑῖ ἴῃ [6 Ρῥσϊμοὶρῖα ψνϊοὮ 6 15 ἰῃϑβιβιίϊησ οὐ ΨὨΪΟΙ πγαῖκας 
Ἀΐπη ἀενεῖορ ἰἰ οὐ [ῃς οἴδεσ 546 α]50. 
2δ. Ψὶ γε σαγ, 72: τυαγ...ἐφα1] Απμὰ γε βᾶυ. Τῆβ “να οὗ [ῃ6 

Ιοτὰ ἰ5 [6 ῥυϊῃοῖρ]α οὐ ὨΙΆ Ὧς δοίβ, οὐ ;Ϊβ5 δοίΐοῃ οὐ ἱΐ, 15. ἵν. 8, 
οἴ. οἢ. ΧΧΧΙΪ. 17, 20. ΤΠ οδ]εοίΐοη οὗ [ῃ6 Ρεορὶθ τῇδ τθα}]]ν μᾶνα 'σθθη 
ἐχργεββεά (εἶ, ν. 190).. Τῆς ρῥγορμοιβ ῥποῖρ]ς οὗ ἴῃς ἔγεεάοιῃ οὗ [δε 
ἰηαϊνίἀυ4} δηὰ ἢ15 ἱηάδρεηάθηος σγὰς ἃ πον τυπηϊπρ σουπηΐξεσ ἴο 
σπου βμθὰ ποιϊοηβ οὗ ἴμαὶ αρϑ, ποίϊοηβ οοιτορδογαίεἃ ΟΥ̓ τοῦ ἴμδὶ ἰ5 
56 6ῃ ἴὴ Ὠίβίουυ δηά 16, Τδα ἰῃμβίδηος οὗ Κοσδῇ, νῇοβα οὨ] ἄγθῃ ρου 5ἢ- 
εὰ ψ Ὠΐηι ἴον 5 βἷῃ, [ῃ6 οδ86 οὗ Ἴδη, ψβοβα ἰγαηθρυθβϑῖοι ννᾶ8 
τωρυϊεα ἰο ἴπ6 ψΒοΪα σδτὰρ, [6 ἸΞίΟΥΥ οὗ Τομαίμδῃ, δπὰ πὸ ἀοιυδί 
τ] 465 οὗ ᾿Ἰηϑίδηῃσεβ σοῦ (απ Δ Υ ἴο ἴἢ6 ρΘορὶῈ ΨΏΘΓΘ πλθῇ Ψ6ΓΕ 
ἰγοαιθα 45 Ὀοάϊθ5 δῃὰ [6 ἱμαϊν! 1415 5σῃατεὰ [ῃς ἰαΐς οὗ ἴῃς τηδ85 [που ρῇ 
ῬΕΙΒΟΏΔΙΪΥ Ἰηποσεηῖ. Τὸ υβ πον [6 Ρσορμοῖ 5 ρυϊποὶρ]β 15 56] {-ονϊάθηι. 
511} ἀνθ ἴο 5 ἰξ 15 ΟὨἹῪ ἃ (πεογείϊοδὶ ῥγιηοῖρ]ς, δηὰ σα Ὀδ τηαϊη Δ᾽ 64 
ἀραϊηϑί δοῖβ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἀγα ννίηρ ἃ ἀἰδιεϊηοίϊοι, ψὨ]οἢ [η6 ΡΘορὶς ἴῃ [βγδεὶ 
᾿ιδὰ ποί γεῖ ἰεασῃηεὰ ἴο ἄγαν, Ὀδίνγεεῃ [ἢ Ξρί τυ] γεϊδίϊοη οὗ {Π6 πχϊπὰ 
ἴο Οοάἂ δηά (δ οχίεσγηδὶ Ὠἰβίοσυ οὗ ἴῃς ἱπάϊνι άπ]. 8.66 δῃά οὗ οβαρίοσ. 
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ΔΑΥ ΤΟΙ 8}} Ὦ15 ΥΔΏΒΡΊΘΘ5Ι 05 [μδὲ 6 Παίῃ σοχητηῖεα, ἣς 
20 54}} συγον ἴνθ, ἢ6 5}4}1} ποὶ ἀ16. Ὑεῖ ϑαϊτἢ [ῃ6 Πουδα οὗ 

[5186], ΤῊ ψᾶὺ οὗ [ῃ6 1,οτά 15 ποῖ εαια]. Ο ἤουδε οὗ [5186], 
ΔΙ6 ἢοῖ ΤΥ Ψᾶγ5 δα0 4] ὃ ᾶτε ἢοΐῖ ΥγΟῸΓ γΑγ5 ὉΠη6 6118] Ὁ 

8. ὙμΒοτγείοσα 1 Μ}}} πάρε γου, Ο ἤουδε οὗ 57:86], Ἐν οΙΎ οἱδ 
δοοογάϊηρ ἴο ἢ]5 ψαγ5, 5811 [86 Τιογτὰ αορ. Ἐδρεηΐῖ, δπὰ 
τὰγῃ γομγεοῖσές ἴγοτὴ 411 γΟυΓ {ΔΉ ΒΡΤΘ55:ΟΙ5 ; 50 ἸΠΙΔΌΣΥ 5}4]]} 

3: ποῖ Ὀ6 γοῦγ τη. (αϑδί ΔΎΔΥ ἔγοπι γοῖι 8}} γΟυΓ [ΔΉ ΒΡΤΘΘ5- 
5105, ΏΘΙΘΌΥ γα ἤανα ὑΓδηθρτοββαα ; δηα τηλῖ γοιῖϊ ἃ ΠΕ 
Ποαγί δῃηά ἃ 6 Ν 5ριΓΠ: οσυ ΨὮΥ Μ1] γε ἀϊ6, Ο ουδὲ οὗ 

32 Ισγδθὶ] ἢ ΕῸΓ 1 ἤδανθ 0 Ὀ]Θαβαγα ἢ τῆς ἀφαῖῃ οὗ ἢϊπλ [ἢαΐ 
ἀϊοί, βαῖῃ τῃῆ6 1,οτὰ (ον : νῇμρογείοσα τσὴ γοϑϑοσές, διὰ 
᾿νε γα, 

80---282ὥ. ἘΧΠοτίαιίοη ἴο στοροηίδησα ἰουπάθα οὐ (6 ῥυϊποῖρὶς δα 
(οὰ Μ}]] ἀφα] 1 ἜΥΘΙΥ τη δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 σοησϊἤοῃ ἴῃ ὨΙοἢ Πα ἰ5 
ζοιιηά. 

80. ἐμέφωξλίγ... 70 γωὴ2] ἸΜοτα παίυγαιυ: ἱὑμπδῦ 10 (γοὺσ ἰτδῃς- 
ρτοβϑῃρ) ὯΘ ποὺ 8. Βὐ Δ Ό]ηρ Ὀ]ΟΟΙ͂Σ οὗ πα ἴο γοῦ. Τῇ ἰγδηϑ- 
δυεβϑίουβ ΨΏΟΝ [ὨΘΥ ἅττα οδ] θα οὐ ἴο σεηοιησα ἃ. ϑρθοῖδ ιν [Βοῖσ 
ἰἀο]αίτίοβ, οἷ. οἢ. χὶν. 3, νἱῖ. 10, ΧΙΪν. 12. 

81. α πσὺ λεαγ] Οἱ οἰ. χὶ. 19, χχχνὶ. 26; Τ7δζ. ἵν. 4. χχίν. 7; 5. 
Ιϊ. η. Τῇς ψοχάβ δῖα ἴμοβα οἵ ρῥγδοίΐίοδὶ Ἴχῃοσχίδίίοῃ ; ἴο οἤδιρε [8 
τορ μοί 1 δϑϑιρτίηρ ἴο τηδῃ 8 ΡΟΥΤΟΣ στοδίοσ ἴμδη [ἢδὲ ἡ Ὠ ἢ Θουρίυχα 

ἸῺ ρΘΠΟσΑΙὶ 41|1|οὸνν5 ἴο ἢΐϊπα 15 ἴο ἀϊδίοτι 8ῖ5 ἰδηριαραθ. (Ἕἱ. ψῆδὶ ἢ6 βᾶγ5 
ΟὨ ἴδ οἴδοσ ἰάε τεραζάϊηρ [6 ἀϊνίηθ οροσζαίΐοῃ ΟἹ τῆδῃ, οὗ. χχχνὶ. 
45---27, Χὶ. 10. 

832. ΤῊΏΘ ΔΡΡΕ68] ἴο ἰυσῃ ἴζοσῃ οὖ] βυβξίαϊηοα ὈΥ τεΐθσγθηοα ἴο (6 
Ῥτενδ ηρ Ὡαίατε οὗ ἀοά,. Ηδ ἰβ5 (ἢ Οἀοά οὗ Ξαϊναίίοη; 5. Μ1}} ἰ5 
[μαἱ τηθη βῃοιυϊὰ 1ἴνθὲ. Τῇς ΑΟΝ. τρᾶγρ. ἴο “τὶ γουγβεῖναϑ (οἴ, ἡ. 30) 
97. οὐδε: 15 δἰϊορεῖμεσ [α]Ξβθ6. ΤΏ δοεῖϊνα οσῃι “γ᾽ 15 εἰ Ποὺ υϑοὰ 
ἱη γδηϑ: Εν οΙγ, ΟΥ γουγθοῖνοθ (111. ΥΟΌΣ (4065) 5 υηάἀεγβίοοά, οἴ, οἷ. 
χὶν. 6. 

(1) Τα ρῥΐδος οὗ [ῃ6 ργεβεηΐ σμδρίοσ τῇδ 56 Ἔχρ]αἰηθά ὈΥ οοῃηεοίϊησ 
ἐς νὰ [86 Μεβοίδηϊς ῬΌΟΡΉΘΟΥ ἱτητηοαϊδίο! Υ Ρῥγεσοαϊηρ (οἷ. χν]. 22 
--24}; [ῃς ραβϑαρε δηιηοίαίθϑ [86 ῥΥΪΠοἾρ] 65 ἀῃα σοηάϊ!οης οὗ επίοπηρ 
(ἃς ρεσγίεοϊ Κίηρσάοτη. Τηδ 58ΠῚ6 Ῥυϊποὶρ]65 τα βἰαϊβα ἴῃ ἔνο οἴοσ 
Ράβϑαᾶρθβ, οἷ. 11}. 1ό--δλι, δηᾶ οἷ. χχχὶδ. 1--2ὸ. ὙΉΏΘΥ 816 ῬΤΟΡΕΙΥ 
1Ἰὴ ἈΪδοα ἰῃ [Π6 ἰαϑί ρᾶβϑϑᾶρθ, Τῃδ ῥσόρῇῃδί ἴδεϊβ ἰμηβοὶί, ΠΟΘ, 
Θβ5 6} {14 }}}7 ἃ ρσόρβεῖ οὗ ἴπ6 πδνν ἄρα, δηὰ υυυτηρ ἢἷ5 ΒοοΙς δἴεοσ (68 
[4}} οἵ ΠΤ βίοι 6 τοΔΥ ἤᾶνα τὸ πλύίως Ῥ͵Π ΟΡ 65 1655 ΠΥ ἀδνεϊοροὰ 
δὶ Δῃ ΘΑΙΠΟΣ 6. Τηδ ἀρὰ Ὀείοσα ψΊοΟἢ Πα βἰδηᾶβ ἰβ δὴ 164] οῃΘ, 
Δηά ῥυηοῖρ]65 τε] ]Ζοα Ὀαϊ Ἰτ ΡΟΥΘ ΟΕΪΥ ΠΟΥ͂ 5}.4}1 [Βδη μαναὰ ἔ1}} ὑσενα- 
Ἰθῆςσα (ςἢ. χὶϊ. 16, χὶν. 22). 

(2) ΤῊΘ Ρῥτποῖρῖα ΒΟ [6 Ρτορμεί ἰηββίβ ὉΡΟῺ 5 ποῖ [π6 ἰστῖςὶ 
τεῖυϊίνε τἱρῃιςθουβηθθβ οὐ αοά, Ῥὰϊ ([Π6 τῆοσὰὶ ἐγοοάοιη δηᾶ ἰπάᾶθ- 

. Ὀεπάξησε οὗ [Π8 ἱπάϊνἀπ4] ρεῖβοῦ, ΤῊδ ἱπάϊνίἀυαὶ ἰ5 ποῖ ἱπνοϊνοά 
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ἐπ (ἢ ἀφείην οὗἉ πἷς (Δ ἢ 65 οὐ οὗ ἢἷβ ρβορὶθα; Ὠδἢεσ ἄοοβ ἢς 116 ὑηάογ 
ΔῈ ἱττονοσδῦϊα ἀοοτὰ ργοῃουηοεα οὐασ Ὠΐτη ὈΥ̓͂ ἢ15 ραβδὶ 16. ὙΤΠῈ ἰμ- 
ταεάϊαϊα τεϊδιίοι οὗ ἜΥΕΙῪ βρίΐ ἴο αοα δπά ἰἰ5 πιοΐδὶ τεοάομι ἴο Ὀτϑαὶς 
1 115 οὐ ρῥϑϑί γϑαὶβεβ 1 αῦονε Ὀοΐῃ (ἢ656 ἀοοπβ. Ὁ αὶ ἘΖεκίοὶ 
[δᾶ }65 τεραγάϊηρ Οοά 5 (πὲ ΒῈ Βαίῃ ηὸ ρίεαβυγε παῖ [88 υἱοκεὰ 
βου ἀϊ6. ὙΤὨδ ῥσορμεὶβ ψῃο]6 Ρυγροβα 15 ῥγδοιϊοδίῖ, ἴο βίκα οὐ 
ἔτοτῃ ἴῃς ρβεορὶε ἴε βῇδο ῖεβ οὗ ἃ ἀεβραὶγ (δὶ ννὰ5 βεί Πρ’ ἀροη (ἤθη, 
ΨΒεῖποσ ἴΠῈγ Ἰοοϊοα ἴο (ποιηβεῖνεβ οὐ ἰο σοά. αὶ ἢδ 5805 οὗ ἴδῃ 
δ [ῃδἰ 686}} κἰδπᾶβ ἴῃ ἱτητηθάϊαῖα ταϊδιίοη ἴο οάᾶ δηὰ 5}4]1 ᾿νε οὐ ἀϊδ8 
Δοοοσάϊηρ᾽ 8ἃ5 Ὧ6 τερεηῖβ οὐ σοῃίίηϊεβ ἴῃ ἢ15 ἴῃ; δῃηά ψῇῆδϊ ἢδ ἰδδοῆεβ 
οὗ ἀοὰ [5 δαΐ ἰῃ 5ρίϊε οἵ ἴῃς ἀδυῖς οἰουἀς. οἵ Ἰυάρτηεμς Ὀεμϊηὰ πὶ οἢ 
6 566 π|8 ποῦν Ὠϊἀάδη ἢϊ5 ργενδι! ηρ Ψ1]1 15 [μδὶ πχθη 5μου]ὰ ]ἶνα. 

(3) ΤῊς ἐπρ Ἰάβ οὗ ἴ[μ6 ρυόρμοῖ 18 ἃ σοιωρίεχ οὐ ἀοιι]ε οὔθ, 
ανὶηρ δὴ ἰπίεσηδὶ ἀπα δὴ ἜἽχίεσῃδὶ 546. Τδδ ἰηνψαζγὰ οἰοηθηξ ἴῃ (ἢ 6 
σοποδρίίοῃ 15 ἴπ6 βρί πίαδὶ τοίου οἵ ἴῃς ἱπάϊνϊά 4] Ῥεῖβοῃ ἴο σοά; 
[86 ουϊννατὰ εαἰετηδηΐ 15 ἴῃ ἴογτη ““11{π᾿ δηὰ ““ἀθαῖῃ " πὶ ψΒΙοἢ [ἢ]ς 
ἱπίθγῃδὶ σοϊδοη 15 πηδᾶς τηληϊξεδιὶ, τεννασάθα οσ ρυπίβμῃοα ἰῃ Οοὐ 5 
ἰγεαίϊσηθης οὗ (ἢς ἱπάϊν!ἀπ4] ρεῖβθοη. ἣα Ρεζοεῖνα ἃ οἰδανασε ἰδκίηρ 
Ῥίασα Ὀείνθοη (ἢ6θε ἵψο δἰειηθηῖβ. ΤῊΘ ΡΓΠΟΙρ]65 δηυποίαίεὰ ὉΥ [ἢ 6 
Ῥτορδδί σείοσ ἴο ἴῃς βρίϊαδὶ το δοη οἱ [86 ᾿ἱπαϊνίἄϊιι4] ἰο οά, δπὰ 
ᾶἃτο ἴπι6 ἤθη ᾿ἰπϊοἃ ἴο [π1|5. ΤΟ ἱπάϊνίυα] 58.411 ποῖ, ἰῃ (15 56ῃ56, 
βυθεν ἔοσ (ἢ 51η5 οὗ ἷβ ρεορῖθβ, ποῦ ἴῃ οὨἹ]ὰ ἴοσ [δ 5ἱπβ οἵ ἢἷ5 ἰδίπεσ; 
δΔηα ἔνθ ἢϊ5 οὐ ραβδί 16 ἀοε5 ποῖ ψεᾶνε δη ἱπεχοζδῦϊε δῖε δτουηὰ 
τ) ἔτγοια ΜΒΙοΐ [τα 15 ὯῸ ἐβϑοᾶρθ. [Ι͂ἢ 411 οἂβεβ σοῃβθαιθηῆσοβ 6Υ]] 
ΘΠΟῸΡὮ ΤῊΔΥῪ ἀεβοθπα Ὡροὴ ἴΠ6 500 ἴγοια ἴῃς ἔδίεσ, οσὐὁὨἨ ὕροὴ ἰμηβοὶῇ 
ἴτοτα ἷβ οὐτὶ ραϑί 116, θὰϊ ἠοῖ (818 ραγίίσαϊαγ σοηβδεαθθησα. Η1:5 
τηοταὶ Γθοάοιῃ δηά ἱπάθρεμάδησα γαΐβοβ Ὦτη ἄρον [656 σοηβθαυξηςο5, 
δΔηὰἃ Ὀχηρβ Ὠϊπλὰ 845 δὴ ἰηάερεηάεδηξ ρϑίβοῃ ἰηΐο αϊγεοὶ σγεϊδίίουῃ τι 
αοά, ονοῖ δραϊῃϑί οἴμειβ δη ὄνθὴ οὐδ δραϊηξὶ .ἷβ [Οσπ]οῦ 56]. Απά 
(5 15 γθδ}}γ 411 (δὶ [ἢ6 ῥτορμεῖ 15 ἰεδοηϊηρ οὗ πὲ ἱπιῖἢ ἤοτο. [ἐ ἰ5 
ἵππ1 ἢ ψὨῖοῆ ἰ(ἢ6 Νὸὰν Ταβίδιηδηϊ ἴθδοῆ65, δηὰ ἩὨΟὮ 15 [Πα ἰουηάαίϊοη 
οἵ 8}} πιογαϊ8βΊ Τὸ ομάγρε [πε ργορῃεὶ ψῖτ οαϊηρ' ἀρ {πε ἰηάϊνία 14] 
Βυϊηδη [16 ἰηἴο βϑοϊίοηβ ψΏΙΟΝ ἤάνα ΠΟ τηογα] τοδί ἴο ΟἠΘ δῃοίδοσ, 
οΥ ψ| ἰεδομίηρ [μδῖ ἃ πηδῃ 5}4]] ᾿νε οἵ ἀϊε δοοογάϊηρσ ἴο {Πμ6 σοῃάϊοι 
ἴῃ ΨὨϊοΩ 6 5041} Ὀὲ ἰουπῇ ““ἴοσ [86 πηοπηθης "Ὁ γε ἴῃ ἡυάρτησηΐ 
ονοσγίαϊκας ἢΐπι, 18 Ῥτόβϑὶυ ἴο ἀϊβίοτι 15 Ἰδηριιαρα. 

11 τᾶν ὃδ6 ἵγτιθ ἴμαΐϊ ἴη6 Ῥτορμαῖ Ὧδ5 τοί γεὶ Ῥδθὴ δὺ]6 ἤ}}Υ ἴο 
ΔΏΔΪΙγΘα ἢΪ8 ΟὟ σΟΠΊΡΪοχ οοησαρίίοη δηᾶ ϑβαρᾶγαίς σοζωρ θείου [Π6 
βρ για] τοϊαοη οὗ ἴῃς τηϊπὰ ἴο σοά ἔγοιῃ ἴῃς ρεσβοῃβ δὌχίθσῃδὶ οοῃ- 
ἀίοηβΒ. Νοὸ ΟἹὰ Τεβίδιμεηΐ ῬΧΙΟΥ ΡΙΟΌΔΌΪΝ [δ5 ἴγσβδαη αὖϊες ἴο ἄο 
{815 σοηϑβοϊο 5] Ὁ δηᾶ ἰοσιηδ! νυ, δἰ Πουρὴ 1ἴ 15 οἴἴδθῃ ἄοπῃε ἴῃ ῥυίποὶρὶα 
δΔηἀ ἴῃ τηοϊηθηίβ οὗ 5ρ᾽ πα] οἰεναίίοη (Ρ5. Ιχχὶϊ!. 23 σφ.» χνὶ!. 14, 15). 
Βιιί ἴῃ 1464] σμασζᾶςοίοσ οὗ [Π6 ἂρὲ ψῇϊο! [Π6 Ῥσόρδεὶ {δε]5 ἴο θ6 δροιυΐ 
ἴο ἄαψῃ, δῃηά ἴο ψη οἢ ΒΘ ΔρΡ]165 ἢ15 Ὁ, ΏΟΙΡ]65, πηᾶυῖκ5 Δἢ ΔΡΡΙΟΔΟἢ 
ἰονγαγάβ οοιῃρ]ειΐησ [86 ἀϊδιϊηοιοη. ΤῊΪϊΘ {πἰὰτα [Πουρἢ ἱπημγίποηΐ 
1Ιάθαὶ {1π|6, (68 ἴπης οὗ [6 ρογίεος Κίηράοῃ οἵ ἀοά, ἰ5 παι νη ἢ 
οοΥγοβροπηᾶβ ἴο οὺὖγ ἰᾶάθα οἵ μεανβῃ, ΟΥὐὁἨὨ Δποίῃευ ἔπΐασα νου, ἰη νοὶ 
Θχίεγῃδὶ σομάϊοηῃ Ψ91}1 Ρουθ Υ σοττοβϑροηά ἴο βρίσίϊααὶ βίαίϊθ. ΤΒδ 
Ρτορπεῖ 8 1464] ννουἹᾶ, ἱἢ ψῃὶσἢ ϑρι τ 4] τεϊαϊίοη σου θ6 ΡΥ ΟΙΥ 
Ὀοάιϊορά οιυἽξ οχίθγηδ! νυ, ννὰ5 51}}1 (Ὧ6 βασίῃ. “1,6 δηὰ “"ἀθδιῃ,᾽" ἴῃ 
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19 Μογεονεσ ἴᾶΚα ἴποι ὉΡ ἃ Ἰατηθηίδίοη ἔοσ (ἢ6 ὈγΠο65 οὗ 
4 ἴϑγδϑὶ, δῃηὰ 84ὺ, αὶ ἐς ἴγ τροΐμεῦ Α ]ΙΟη6858: 5ῆὴ6 ἰᾶγῪ 
ἄονῃ διηοηρ [Ἰοη5, 5816 που 56 ΠΟΘΙ ΜΏ6]ρΡ5 διηοηρς γουηρ; 

(88 οΟτΐΠΑΓΥ 5εη56 οὗ [8656 ψοϊάβ, γεῦα [ἢ6 ΟὨΪΥ τηθδὴβ ὈΥ̓ ΨΠΟἢ 
ἱηννασὰ βρίτιία4] τοϊδιοηβ σου]ὰ πη ΡΥΟροσ ουἱννατά Ἔχρσζαββίοῃ. 

ζη. ΧΙΧ. ῬΓῚΚΟΒ ΟΥΕΚ ΤΗῈ ΡΕΙΝΟΕΒ ΟΕ ΪΌΡΑΗ. 

ΤΣ οἰθου σοργεβθηίβ (ἢ6 ῥυΐποοθβ οὗ [Δ 45 γουηρ ]ἰοηβ, τοδγοὰ 
Διηοηρ ᾿Ἰοὴ5 ὈΥ (86 τηοῖῃοῦ ᾿Ιοηθββ, Ὀὰΐϊ οδυρῇξ ἴῃ Ρἱ15 Ὀγ [86 παίίοτβ 
δηά σατο ἀν. Τἢδ τοῖο  ]Ἰοη 655 σδηποῖ οὗ οουζδα ὃς (ἢ6 πδίυγαὶ 
ἸοίΠοσ οὗ ([Π6 ῥχΐμθοεβθ, Ὀυϊ σαίμεγ (ἢὴ6 Ῥεβορῖθ, [υἀδῃ [56 1. Ὑνο 
Ρεΐηοε5 ἃτα ἰαπηοηίεά, ομ6 σαρίπτεα δηα οαττεὰ ἴἰο Εργρίῖ, νἱΖ. [6 οδἢ ΔΖ, 
500 Δ 510 6550 οὗ [οϑδῃ (υϑ. 1--4) ; δῃᾷ δηοίμοσ οαγτϊεὰ ἴἰο ΒαΡυ]ο, 
Ὑ0 ταιϑί Ὀ6 [6 ῃοϊδομίη (συ. 5---9Ὸ). ΤὨΘ εἴεργ ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶσ ἴο 
εχίθηᾶ ἔασῖμει. εῖβεβ 10--ξ14 τείεσ ἴο ΖεάεἊκιδῃ, δπα δύα Ῥσορβείϊο. 
ὙΠΟΥ͂ ἀγα οοηπροίοά ἴῃ σοησγαὶ ἰάθα ἢ τῦ. 1--ο, Ὀὰϊ τἢ6 ἤρσιζα ἴοσ 
ἴῃς τποῖῃοῦ 15 ἢον (Π6 νἱηα. 
ΤὨΘ [Ο]ονίηρ (4016 τᾶν ὃς υϑείι] Πετα. 

7οϑίδῃ 4115 αἱ Μεριάάο, Β.6. όοϑ. 
᾿ς βόοδῆδ2 ἢΐ5 βοὴ τεϊσηβὰ (ἤσϑα τηοηί 8. 
ἐβοίαἰκίμ (Ξοη οὗ [ο5]4}}, 6ο8---597. 
᾿ΑΆ δ ψεος (ἰδ 50η) τεϊρῃιὰ 3 τηοηϊ8. 
Ζεοάοκίδῃ (5οη οὗ [ο5:4}}, 597----586. 
ΝΕΌυς δπεΖΖασ Ὀδϑίεροβ [ἐγιβα]θηι, 588. 
ἘΔ]} οἵ [ἐγυβδί θαι, δύ, 

. Τῆδ οἱερίας τηδάβυγα 15 τηδἰηἰδι πο ἰῃ ὧν. 1-8; ἰἴ 5 βδοιῃανδαί ἀ15- 
(υτῦεά ἴῃ ν. 9; ΜΈ: σζ. 10---14 5θϑὴ ἴῃ ἴῃ6 ΟΥΪΏΔΙΥ τηδᾶϑυγα. Τῆς 
εἰερίας νεῦβα (γι ἢ παν Ὀ6 Πα] οὐ Ἔνθὴ (ϊτὰ οἵ ἃ {1}} νεῖβ6) 18 ἀϊν! θα 
ὈΥ ἴδ οεϑυγὰ ἰηΐο πο τηθθοσβ οὗ ππεαλ4] Ἰδηρίῃ, ἴῃς ϑεσοηά ὑεΐησ 
δῃοσίεσ, αηὰ (]Πηὴρ΄ ἢ ἃ τουσγηΐι] οδάδηςε. 

1. 4, ΟΑΛΡΤΙΝΙΤΥ ΟΕ ΪΕΗΟΛΑΗΑΖ ΙΝ ΕΟΥΡΤ. 

2. ΟΝ νγὰ5 (Ὦγ τροΐποῦ ἃ 1Ἰοηδβ5]---ιηοὴρ (6 ]Ιοη5; 
Ιη (ἢξ πιάβὶ οὗ γουηρ Ἰἰο5 586 οουπομ6ά---5ῃ6 τεαγεᾶ μεσ ψῃε]ρ5. 

8. Απὰά 886 Ὀὑχουρῆξ ὉΡ οπα οὗ Βεσῦ ψ ῃ6]ρ5---ἢξ ρτὸν ἃ γουηρ Ἰίοη ; 
Απηά Βα Ἰοαγηβά ἴο σδίοι ἴῃς ῥσεγ----ς ἀσνοιτγεα τηβῃ. 

4. Απὰ [6 παίΐϊοηβ Ὠεασγὰ τεραγάϊηρ πἰπι-- πῆρ ψγὰ5 (Κα η ἴῃ {πε ὶγ 
ἰϊ; 

Χο [Π6Υ Ὀτουρῃῖ πἴμιὶ ψ ἢ ὨοοἸκ5---ιιηἴΐο (ῃς Ἰαπὰ οἱ Εργρί. 

1. 2γίμες οἱ γα ῬΙΟΌΔΟΪ ψ ἢ ΠΧΧ. 2γέμος, ἃ5 τοαυϊγαα ὉΥ 
ἔπ ργου. Ζάψ τοίμοσ (σ. 2). Τῆς “ῥυίποθ᾽" 15. ἃ ρεῆξσγαὶ ἴεστῃ ἔοσ [ἢ 6 
Κίηρ, δρρ]σαθὶς ἴο οὔθ Κίῃρ δἴεγ δποίμει. Τὴθ ᾿απγεπίδίοῃ 15 ἴοσ 
ιἰῃῆς “ν᾽ οἵ Τυάδῃ, τεαργεβεηϊεαά ὈῪ οὔθ ῬδΊβοῃ δἰϊεσ δηοίμου. Οἡ 
“Ἰαταθης" οὗ, [6Γ. νἱῖ. 20. | 

2. ἤρλαξ 15 ἐὰν »νιοίλεν ἢ Ἐδίμοσ ἴο Ὀὰ ἰακθὴ ἂς δὴ δχοϊδιηδίίοῃ, 
85 τοῃἀογεα ἀρονθ. Τῃε τροΐπεῦ ἰ5 [86 ΡεΟρ]Ὲ ἴϑσϑεὶ, ἃ ᾿ἰΐομθβϑθ διηοην 
ΟἰΒΟΓ ]Ἰοη5---Κὶηρβ οἵ βίδίθϑ τ [ἢ σου]. 
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ἸΙοῦ5. Απά 586 ὑχουρῃϊ ὉΡ ομδ οὗ ΠδῚ ψΠ6]ρ5 : 1 ΒΕΟΔΠΊ6 ἃ 3 
γουηρ Ποη, δηᾶ 1ἴ Ἰρασηβα ἴο οδἰοῇ ἴῃ6 ῥΧΤῸῪ ; ̓ἴ' ἀδνουταὰ 
ἤθη. Τῇ Ὠδίοηβ 4Αἷ5ο πρασά οὗ ἢϊτῃ ; ἢ6 ννὰ5 ἴδκβὴ ἴῃ {Π6ῚΓ 6 
ΡΙῖ, δῃὰ [λον Ὀτουρῆϊς δῖπὶ ἢ οἤδίης ὑηΐο ἴῃ6 ἰαπά οὗ 
Εργρι. Νον ἤδη 516 5νὺ7ν [ἢδί 5η6 ῃΔα ναῖε, σηα ΠΟΥ ΠΟΡΘ 95 
νγὰ5 ἰοβῖ, [ἤδῃ 5ῆὴ6 ἴοοῖκ δῃηοίμου οὗ ΠΥ σῇ ε]ρ5, σμά τηδαβ 
Ὠϊ ἃ γουηρ ᾿οη. Απὰ δὲ ψεηΐ ὕὑρ δηά ἀονῃ διηοηρ [ἢ6 6 

8. ΤῊ ἤτχεῖ γουηρ ἰΐοῃ 15 [ἐῃοδῆδΖ, βοὴ οὗ 7οβίαῇ, οαγεὰ ἰο ἔσγρι 
ὈΥ Ῥμασαοῦ Νξεοῦο δἴϊεσ ἴῃς ἀείεδαϊς οὗ μὶβ ἐδ εσ δ Μεριἀἄο, 2 Κίηρϑ 
ΧΧΙΪ, 321-235. (Οἱ. (ῃ6 ἰουςιίηρ τείθγθποα ἴο ἢΐϊτπὰ [61. χχὶὶ. 10--ἰ2. 
Ηδ αἷϑο Ὀούα ἴ86 ἤδηῖο οἵ 58}4]]}π. Οοιμίηρσ ἴο ἴΠ6 ἰᾷσοηα αἱ (8 ἂρὲ 
οὗ 23 ἢδ τεϊρηῃηεά ΟὨΪΥ͂ 3 Ιοη[ἢ5, ἀπὰ αἰοαὰ ἴῃ Εργρί. (ΓΕ [εἴ. ν. 26. 

4. ἀεαγά οὕ λὲν») ΤὨΐβ τιἱρῆϊ Ὀεϊζεσ Ὀ6 τοαὰ: γαΐσεά ὦ .7) αραΐ» 
λέν, ἴῃ 1ἴῃ6 56ῆβε οὗ [5. χχχί. 4; [61. 1. 20. 

ευὐἰδὰ ἐλαΐ;5] ἈΟΟΙ͂Β (οΥ, στ ρ58) 845 Ἷἢ. χχὶχ. 4, ΧΧΧυἹ. 4 οἷ, 2 Κιηρβ 
ΧΙχ. 28. 

ὅ--8. ἸΚΗΟΙΑΟΘΗΙΝ ΟΑΚΕΙΕ. ΘΑΡΤΙΝῈ ΤῸ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

ΤὨς βεοοῃᾷ γουῃρ ᾿Ἰοἢ 15 [ἐΠοϊδοἢη. ὍΒα ἰηϊετιηδάϊαϊα ῥχίηος [6- 
Βοϊαϊκίτῃ σου] ηοΐ Ὀ6 ἱποϊαἀδα 1 δὴ εἰθρυ, Ὀδσδιιβα ἢς ἀϊεά ἰπ Ρϑδᾶςα. 
1: 15. [Π6 ῥυγίησοθβ οἱ ἴϑγδεὶ ψ βου ἰογεῖρῃ παίϊοηβ οαρίυτεά (Πᾶὶ ἃγὰ 
Ἰαιηθηῖϊοα. δὲ 15 ἰουο πο ἀρο 5 τόσα (Π6 ΠυμΣ]]δἴίοη δά βοσονν 
οἵ Ιϑγδεῖ, ἴῃς τηοῖδμεν Ἰἰοῆαβθ, ἴὰ Β6Ὶ γουηρ ἸΙοη5 Ὀεϊηρ οδρίυτεά, ([ΠΔη 
ἴπς δία οὗ [δε ἵνο ήώσορς. Τῆς ΕἸεργ ἰ5 ἃ πδίοπαὶ οῃθΘ, οὗ. οἡ Ὁ. 1. 

δ. Απά 56 Ξανν (Παῖ 5π6 Ὠδᾷ νναϊ[66---ὩοΥ ἤορε νγαᾶβ ἰοϑξῖ; 
Απά 586 ἴοοϊκς ἀποίμεν οὐ μὲσ ψνμεῖρ5---ϑῆς τας ἢϊπὶ ἃ γουηρ 

Ἰοη. 
6. Απάᾶ δε ναϊκεά διημοὴσ [ἴῃς ]ἰοη5---ἢς στὸν ἃ γουηρ Ἰΐοῃ, 

Απά δε Ἰεαγηδά ἴο σας (6 ρτεγ---ς ἀενουγαά τηεη. 
1. Αμπάδπε ὕγοϊα ἄἀόονῃ {Πεῖσ ρ414665--- 6 νναβίθα (Πα ὶγ οἱτἴ65; 

Απά [δα απ δηά 15 ἔΠ]Πη 655 νγᾶ5 ἀεββϑοϊαία---δ [86 ποῖβα οἵ ἢἰ5 
τοδιΐηρ. 

8. Το [δ παίίοηβ 5εῖ {πα πηβεῖνεβ ἀραϊηβί Ὠϊηι--πΟῺ ΘΥΘΙΎ 5146 ἔτομ 
[86 οουπίτιοϑ. 

Απά {{Π|6 Ὶ βρτεδά (μεὶσγ ποῖ ονδσ ἰτη---ἢς νγὰ5 ἰἀκϑη ἴῃ {Πεὶγν ῥοἱϊ. 

δ. ἐλαξ :-'ε λαά τυαΐ61] Ἰ “5η6᾽ δὲ βυῦ)οοϊ βϑοπὶθ βϑοἢ 5636 85 
ἀεοείνεά, ““αἰβαρροϊηϊςα " (Ενν.) νου]ὰ Ῥὲ 5υϊταὉ]6, ᾿πουρἢ ἴο γθϑοὴ (ἢ Ϊ5 
56η56 ὉΥ͂ δἀάϊηρ “ἴῃ ναΐπ᾽ 1ο νναϊξϑα ἰ5 ἢαγά Υ ρϑυτηβϑὶ Ὁ]6. ΤῊΣ 5 ]εοῖ 
τηῖρς δ6 “ΠΟΥ ὮΟρΘ,᾽᾽ δῃὰ νναϊ[ϑαὰ τωϊρῃϊ πχοδη ἰδσγὶεα, αἰδίαγεάα. ΤΒαγα 
γν δ Ὀδ τείδσεμος ἴἰο ἢορα οὗ ἴδ τεΐυση οἵ [εθοδῃδΖ, ψ ἱοἢ ἀρρϑδῖς 
ἴο ἢανα Ὀδθη Τἢευβῃθα, 845 [ϑγαιη δ} (Δ κ65 οσοδβίοη δ]ορείῃασ ἴοὸ ο 
ἴῖ οὔ (17ἐν. χχὶϊ. 1ο--- 2). Οὐοτη. Ῥσόροβϑεβ ““δοίβα [οο] ϑὮγ,᾽ θὰ (ἢ 6 
ποτά ουρροβίοα ἰ5 ἴοο βίτοηρ (Ν᾽ π|. χίὶξ. τ, 15. ΧΙΧ. 12; [670 ν. 4, 1. 26). 

6. Τεμοίϊδομίῃ δϑοοπάςεα (6 [τος οὐ (Π6 ἀεαίῃ οὗ Ἦϊ5 ἔδίμει δἵ 
ἴῃ ρὲ οὗ 18. ἩἨς τεῖρτιεά ΟὨΪΥ͂ 2 τηοηΐῃ5, ἤθη ΝΕΌΟΠΠ Δ Π6ΖΖΑΓ 
οδιτίεα τα αἰνὰ ἴο Βαῦγϊίοη, 2 Κίηρϑ χχίν. 8 “47. 
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ἸΙοηδθ, ἢ6 Ὀθοδπα ἃ γοιηρ [οη, δηᾶ ᾿δαγηθα τὸ οδίοῃ (ἢ6 
ῬΙΕΥ, αμα ἀδνουγοα τρῆ, Απᾶὰ ἢξς Κηδν {πΠ6ῚῚ ἀδβοϊδῖα 
Ῥϑίδοββ, δηἃ ἢδ ᾿α]ἃ νψαβίθ (ΠῚ οἱἴ165; δηᾶ {Π6 Ἰδηὰ νγᾶβ 
ἀεϑ5οϊ]δίθ, δηὰ ἴῆ6 ἔμ] η655 (Πεγεοΐ, Ὀγ [6 ἢοΐδβα οὗ 15 τοδυηρ. 

8 ΤΏδη [(Π6 πϑδίίοῃβ βεῖ ἀρδίηδί ἢ ΟἹ ΘΥΘΙΥ 5146 ἔγοιη (6 

9 

1οὸ 

Ῥγονίησεβ, δηα βργοδα {ΠΕ δῖ ονεῖ ΐπι: ἢ6 5 ἰάκϑη ἴῃ 
{6 ρ, Απᾶ [πον ρΡυΐ Πτὰ τη νατά ἴῃ οῃδίηβ, δῃα Ὀτουρῃι 
Ὠϊτὰ ἴο [Π6 Κιηρ οὐ Βαῦγ]οΣ : (μοῪ Ὀγουρῃϊ Ὠίτα ἰηἴο Πο]ά5, 
[Πδἱ ἢϊ5 νοὶςα βδῃου]α ἢο τῆοτε Ὀ6 πεασζά ὕροῇ [Π6 τρουηΐδι 5 
οὗ [5186]. 

ΤῊΥ τροΐπου ἐς κὸ 4 νης ἴῃ [Ὦγ Ὀ]οοά, ρῥ]δηϊθα ὈΥ τὰ 6 

Ἴ. ἔζρειὺυ ἐλεὶγ ἀδεοίαζε φαίας5}] ἘΠΘΝ. ἔημειν ἐῤεῖγ δαίαεες. ΤὨΘ ψνογὰ 
ἦδ υϑι4}}}7 ““ψίάοννς" δ5 τιᾶτγρ., Ὀὰΐ ““ραίδοεββ," 15. χὶϊ. 22:. ΝεῖΊΠοΣ 
ἰγδηϑιαἰίοη ρῖνεθ ΔΩΥ 56εη86. Βείίζοσ: 6 ὈΓΌΚα ἄονῃ {μεὶγ ρϑίδοθβ, 
(ομαηρε οἵ γ ἔοσ 4); οἵ οἵ. [εν 11. 15, τό (τηᾶῦρ. “αὶ ο»), ἃ Ῥαββϑᾶρε νῈΥΥ 
δἰ Π}}18Υ. ΠῚ ““τψίάονβ᾽ ὃς τεδὰ τῃ6 νεῖῦ ψουϊὰ πεεὰ ἴο Ὀὲ αἰζεσεὰ 
ἴο “Ὁ ἰρ]16ἅ,᾽ οἷν. χΧΙ]. 25, 8ἢ τηροτίδπ! ράϑϑαρὲ ([εγ. χν. 8). Οοχζη. 
(ραγίὶγ Η11Ζ.): δῃὰ δ ἰδῪ ἄονψῃ ἴῃ ἢἷ5 ἄδῃ, 6 ναβίβα (Βα ἰογεϑίβ. ΤῊ 
Κεαρθ ὕρ ἴῃ6 ἤἄρυτε, Ὀπὲ ταοαιΐγοβ βοσίουβ δἰίεσαϊοη οὗ (πε τεδάϊηρ. 
7ευ. 11. 15 5δενβ (αὶ ““γουηρ 1ἸΟΠ5᾽᾽ ΤΏΔῪ Ὀυγη οἰἴ65, ἀαηὰ θεὰ οἡ 
[6 ογοόνῃ οὗ ἴπ6 Ποδά. 

8. ἐ»; ἐλεῖγ 212 Α ψ6]}1-Κηονγῃ πιοίῃοᾶ οἵ σδρίυσιηρ ἀδηροζοιυβ 
Ὀεαβίβυ ΤΒα οὐ]εοῖ ἴο ““561᾽ τῇδυ Ὀδς γοῖοβ οἵ βῃουϊΐ, Φ. 4, [ε1. χὶϊ. 8. 

9. ἐῃ εδαΐ,5] 566 τυ. 4. ΤΠ εἱερίαο σηθᾶβϑασγα 15 ποῖ τηδιηἰδϊηδα ἴῃ 
[15 νεῖβθ. οβϑβίθ!ν [ἢς6 οχὶσίηαὶ ἔοστῃ οὗ [86 νεῖβε ἢδ5 ποῖ Ὀδθὴ ῥσα- 
βεινεά, 1} τὴς νογάβ 16 Ὺ Ὀτουρῆς Ὠΐμι ἰηῖο ΠΟ] 5 ψοσγα οσηϊ64, Δἢ 
οἰερίας νεῦβθ, ἰῃουΡἢ 1655 γερΊ Αγ, νου] Ὀκ τεβίοχαά. 

10---14. ΤῊΒ ΒΑΤΕ ΟΕ ΖΕΡΕΚΙΑῊ ΑΝῚῸ ΗΙΒ ΟΟΥΝΤΕΥ͂, ΟΝ ΨΝΗΙΟΘΗ. 
ἨΒΞ ΗΑ5 ΒΕΑΕΟΌΟΘΗΤ ΕΌΙΝ. 

1βτδοὶ γννᾶβ ὁποδ ἃ βργεδάϊηρ νἱπε ΌὉΥ ρτϑεαῖ νναῖοσβ Ποὺ Ὀγδηοῖθβ τοβ6 
ἰηἴο {Π6 οοιπ 5, δῃα ΠῚ τοᾶβ ψψεσα στα] ογβ᾽ βοαρίγεβ- τα ρονγευ αι] τας οὗ 
Κιηρβ τοβα ουἱ οἵ μεσ. Νοῦν 586 15 ἴοσῃ ὉΡ δηά τσονῃ ἄοόνψῃ, οσαττεὰ 
ἰηίο [Π6 ψ]] ἄογηθ55, πα ρ]δηϊεά ἴῃ ἃ ΑΙ ἂἃπὰ Ὀάσγεη 501]. Α ἤγε α͵5ο 
ἢδ5 ροῃα ουἽξ͵ ἔγομλ οὔδ οὗ δὶ βίσοηρ τοἂβ ψῇῃϊοἢ ἢ85 σοηβυμηεα ΕΓ. 
Ηεγ αι Ῥηηςα, Ζεάοίκιαιι, ἢ45 Πη4}}Υ Ὀσοόΐκθη {ΠῸ βἰδίβ ἴο ρῖθοθϑ (εξ. οἢ. 
ΧΥἹ.). 

10. ἰ5 Πέ α υἱμέ] 88 ᾿ἴϊ6, ἐν σοηίταβὶ ἴο “Ῥυΐ ον 586 15 ρΙδηϊεα ἴῃ 
{π6 ν»]Πἀθγηθββ᾽ (ν. 13). ΤῊς “Ρηηοε᾽" οὐὁἩ 5γ86] ἰ5 δἀ ἀγεββϑθά, ἢοΐ ΔΩΥ 
ἱπάϊνϊάυα] Ρῥυίμοθ, Ὀιΐ (ἢ6 ΚΙΏΡΞΠΙΡ ΟΥ Ὼ τογα Ὁ ΌΥ ᾿ΒοπΊδοσνεσ σερσα- 
δεηίδά. 6 τηοίῃου, ἃ5 Ὀείοσγα, 15 [6 ῥῬΡθορ]β οὐ πδίϊοῃδ  υ οὗ [5γδεὶ. 

ἢ» ἐὰν δίρο] ἘΔΝ. τπᾶῖρ. τείειβ ἴο οἢ. χνὶ. όὅ, ποί ψιβεῖγ. ΧΧ. 
τοδὰ “οἡ ἃ ροιηεριδηδίε᾽" (ὀγηρεὴῆ ἴον δώ»). ἘΣ. βυρρεδίβ: “4 νὶης οὗ 
Οαγτηεὶ,᾽ (65. “4 νίηθ οὗ [ῃγ νἱπογαγὰ ;᾽" Οοχῃ. 85 υϑιια] ““Ζιι βίγοί ῃβῃ.᾽" 
ΟΙΒοΥβ : “1η (Ὦγ ΚΘ η 655 “1 (ὮῪ τποαρϑιί, " ἢ1ὴ [ῃγ γχϑϑὶ-- ἃ} νους 
δεῆ86. Μοζδα ἰοϊθγαῦϊα: “κῃ δ πεῖρῃι)" (τι λ8}), Ὁ. 11. 
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ΜΑΙΕΙΒ : 58ὴ6 ψὰ5 ἔτυ{{8} δηά [1}} οὗ Ὀσάποθθα ΌΥ τεᾶβοῦ οἵ 
ΙΏΔΩΥ ψαΐουβ. Απά 586 δά 5ίγοηρ τοὐϑβ ἔογ (ἢ6 βοθρίγδβ οὗ σν 
[δ τπδὲ θᾶτὸ σι]θ, δηα ΠῚ βἰδίασο ννὰβ θχαϊιεα διηοηρ [ἢ 6 
(ὨΙοἰκ Ὀτάποθοβ, δηα 5ῃὴ6 Δρρθαγθα ἴῃ ἤἢδσ δεῖρῃς ψ ἢ [6 
τα! ατιάς οὗ ΠῈΣ Ὀγάηοῆεθθ. Βαῖΐ 586 ψὰ5 ρ αοοά ὑΡ ἴῃ ΠΥ, 
50ὴ6 ψᾶ5 οαϑί ἀόοψῃ ἴο (26 στουηά, δηά ἴΠ6 βδαϑί ψιηα ἀτγιεὰ 
ὉΡ Πεῦ ἔπϊ : ἤθε βδίτοηρ τος ψεῦα Ὀσόκθη δηά ψ]Πογαεα :; 
1ῃ6 ἔτεα οοηδιυιηεά τε. Απάᾶ ποὺ 586 ζς ρἰδηίεα ἴῃ (6 
ΜΠ ΘΓΏ655, ἴῃ ἃ ΟἿ δηά {ΠΥ ρτουηᾶ. Απᾶ τῃ6 ἢτγε 15 
ὅοηδ ουἱϊ οὗ ἃ τοῦ οὗ δῖ Ὀγδῆσῃοϑ, τυῤέολ Ὠαῖ ἀδνουτοα ΠΟΙ 
ἔτ, 50 [δὶ 586 δίῃ Ὧο βίτοηρ στοὰ 20 δέ ἃ βοβρίγε ἴο τι ]6. 
ΤῊΙΒ ἐς ἃ Ἰατηθηίδίοῃ, δηά 5ἢ4}} Ῥ6 ἔογ ἃ ἰδιηθηϊδίοῃ. 

11. «οοῤέγες... δα» γω2] ΟΥ̓, ῸΣ ΤᾺΙΟΥΒ᾽ ΒΟ ΥΘ8, ἱ.6. τογαὶ βοθρίγεβ. 
Ουἱ οἵ 5γαε] [Π15 νίηε ἴΠεσὰ σοβα ρουγαγῇ!] παίϊνα ΚΙΏρ5. 

α»πορρ᾽ δε ἑλίοξ δγαμελε Οτ, ἱπῖο ἴῃ6 οἱοιάκ, οἷ, ΧΧΧΙ. 2, 10, 14. 
ΤὨΣ ΡὮγαβα ἰ5 ἀδδιρηδαϊγ Ὠγρογθο]ςαὶ, ἴο Ἔχργεθθ [δ ρον οὗ [5γδ6] ἴῃ 
ΘΑΥ ΟΣ τηθ5. 6 γ. χὶ. τό, 17. 

αῤῥεαγεά τ» ἀεν λεὶρ.1] 1 ϊ, νγὰβ βθθη---σοηϑρι ΠΟΙ 5}} δηᾷ ἴγοπι δίδυ. 
12. ΤεΞκιπιοιΐοῃ οὗ [6 νἱπθ, ἴῃ 6 πδιίϊοῃδ τυ οὗ 5146]. ΤὨδ ἤριυγοϑβ 

δι ρ]ογεᾶ ἀγα ἀἰϑια], οἢ. χυ]]. 9, 10, ΧΧΧΙ. 12; Αἢι. ᾿Χχ. 15. 
13. Τῆς ἀεροτίαζίοπ οὗ 6 Ρεθορ]α ἔτοτῃ {μεσ οὐ ἰδηα ἰηΐο σοηάὶ- 

τἰοηβ ψΏδσα ἡδίϊοῃδὶ 1 σαηηοῖ ἰἢτῖνα. 
14. ΤὨε ἔτε (αὶ σοηδυμηοα [ἢ6 νης ψϑηΐ ουἕξ το ΒΟΥ οὐνῃ τοὐϑβ, 

Τῆς τογὰϊὶ Βουβδα Ὀσουρης ἀδδίσγισίίοη οἡ [6 δίϊοη 85 νγ6}] ἃ5 οῃ 1|56]ξ, 
Ἐδίδσεῃος 15 ἴο [86 τε Ὀ6]] οη οὗ Ζεάεκίδῃ. 

ΦΌΜΦ οἱΐ Οὗ α γοα] ῬΟΞΒΙΌΪΥ οοἸεοῦνε: ουαἕξ οὗ [ῃ6 τοά8. Τα τείεσ- 
Θῃς6 ἴο Ζράε] δῇ 15 Ἐἐχργεββθα ρἜΠΟΥΑΠΥ ἴῃ ἴεγτηβ οὗ (6 σογδὰ]ὶ μουδε. 

σλαΐ δέ Ὁ» α ἰα»περιίαζο} [Δἴ, απα ἐς ῥδεοριθ ὦ ζα»πεμίαξίον. δὰ 
ΘηΟΙΡὮ 15 ἴἢ6 Ὠἰδίοτγ, οἢ. χχχὶϊ. τ6. [Ιζ 15 ποῖ πδοδββϑασυ, Ὠόνενεσ, ἴο 
ἰηΐου ἔσγοσῃ (815 (πμαὶ [86 Ἰαπχοηίαίίοη νγαὰ5 νυ 6 ἴεν [ἢ6 6χ]]6. ΤΠε 
ΑΒΘ5ᾶρ6 ζῦ. 10---Ἰ4 5 ῥγορβδείϊς, οἵ, 15. χίνὶ. ; [6τ. χ. τό--2:. [Ι͂ἡὴ ἴῃς 
οοῖκ οἵ Κίηρβ Ῥοΐῃ 7εῃοδμδαζ δπὰ Τϑλοϊδοῃϊη ἅτε βαϊὰ ἴο ἤανα “"“ἄοῃε 

Ὁ}. Αἰἢτοα τποηί θ᾽ τεῖρτι αθογάςα 11{{16Δ σοορα ἴου τυυοῖ ταηϊβοιεῖ. 
Ἐ2εΚΙ6}᾽5 ἰγθαϊπηεηΐ οὗ (ῃ6 γουηρ Ἰοηϑ ἰ5 ἰάδαὶ, δῃὰ ἴῃ ἴῃ οἂβα οὗ [ ϑῃοῖα- 
οὨΐη [ἢ6 ταίϑγθησα ἰ5 γαῖῃοσ ἰο (6 δν}}]8 ῖ ἢ ἷς. δ(ἰἰαἀς Ὀτουρξ ἅροῃ 
[86 σουηίτγ, [Πδῃ ἴο Δῃγ τάναροϑ ΜΕΣΟὮ Β6 ψνσουρῃϊ ΡῬΘΙΞΟΏΔΙΪΥ. 

ση. ΧΧ.---ΧΧΙΝ. ΕΟΞΚΤΗΕΕ ΡΕΕΡΙΟΤΙΟΝΒΘ ΚΕΟΘΑΚΟΌΙΝΟ ΤῊΕ ΕΑΙῚ, ΟΕ 
ΤΕΚΟΒΑΙΕΜ. 

ΤΠεβ6 ομαρίοτα Ρυγϑιε ἴπε βάπα βυδ)εοΐ 45 οσοιυρίεα [Π6 ῥσορμεῖ ἴῃ 
Ῥιανίουβ ομαρίοιβ, ἰῃ6 ἀεϑιίτυςσίίοη οὐ (6 5ἰδίβ, ἱπουρῇ [ΠΟΥ ἀρΡδδγ ἴο 
Ἰοοῖκ δἱ ἰἰ ἔγοιῃ δποίμεσ ροϊπὶ οἵ νίενν, δηᾶ ξιρρεβδί δηποίῃοσ πγοῖϊνα ἔοσ 
1:--- [ἐμονδὴ᾽β τθρασγὰ ἴο Ὦϊ5 οὐ ὨδΠΊΘ. 

ΕἸγεῖ, οἢ. χχ. ἘΕδνίεν οἵ 15γ86}᾽5 ραϑί ἢἰβίουυ δηά εἰ ρμδϑίϑιηρ οὗ (ῃ 8 
ΡῬΠΠΟΙρΡΙε νη ϊοἢ 5 ρίνθη [5γδοὶ ἃ Ὠἰβίοιυ δηά Ξανβὰ ἢδὺ ἔγοιῃ ἀδϑίγαοίίοῃ, 
νἱΖ. Τ᾿ ἐμονδῇῃ᾽ 5 τορατά ἴο ἢϊ5 οὐ Πδιηα. 

13 
τ4 
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40 Απὰά [ἰ οσδὴθ ἴο ρᾶ855 ἰῇ ἴῃ βονθητῇ γϑᾶσ, ἴῃ ἴἢ6 ΗΠἢ 
»ιοριίά, [Ὡ6 τΘη(ἢ 44} οὗ [ῃ6 τηοηίῇ, ΖάαΖ σεοτίδιη οὗ ἴῃς 6] δ γα 
οὗ 5τ86] οδυὴβ ἴο ἱπαυῖγα οὗ (6 ΤΟΚΡ, δηά 8841 Ὀδίοσα τη6. 

3 ΓΏΘΩ οδπλα ἴΠ6 Μψογά οἵ [88 ΓΟΒΡ πυηΐο τη6, βάγιηρ, ὅοη οὗ 
ΤΩΔΏ, 50εδκ υηΐο ἴἢ6 εΕἰἄοτς οὗ [5786], δῃα 584 υηΐο {Π 61], 
ΤΏυβ 5δῖ ἴῃς Τιοστὰ ΟΡ ; Αἴα γε σοι ἴο ᾿πα4υγα οὗ πιὸ Ρ 
ΑΣ1 να, δαῖτ τὴς Ιοτά σον, 1 ν}}} ποῖ Ὀς ᾿ἱπαιγεα οὗ ὈῪ 

4«γου. 1 του ἡπάρσε ἴἤδτα, δοὴ οὗ τδῃ, ψῃξ που πάρα 
ζάορε 3 οαυβε [θη ἴο Κηον ἴΠ6 ΔοΟΙΩΙ ΔΙ 5 οὗ [Π6ῚΓ Δ} 6Γ5 : 

5 Δηἀ 540 ὑυπῖο ἴπεη, ΤὭιν5 5 ἴη6 Ι,ογτὰ σοῦ ; [ἢ [ἢ6 ἀΔΥ 

ϑεοοῃά, οἢ. χχὶ. Βιῖ (815 5δη6 ῥυϊποὶρ]6---τεραχά ἴο ἢϊ5 Ὠδιη6---τ6- 
αυἶτε5. 5γϑ6] 5 ἀἰβρειβίοῃ ον. Ὑμετχαίοσε ἴῃς βνογὰ οὗ ἰδ6 Τογὰ ἰ5 
ψΠοιοα ἀραϊηκί ΒοῚ. 

Τῆϊγά, οὗ, χχιὶ., χχὶ. Νδν ΧΙ ΟῺ οὗ (ἢ 6 5ἰης5 οὗ [Ξ5γδε]. 
Ἑουσίι, οἢ. χχῖὶν. ΕἸΏδὶ πἀρτηθηΐς οἡ ΓΘγιβαὶθπι, ὑπάεσ μὲ ὄρσυτα οὗ 

ἃ τυκίοα οα]άτοη 5εῖ ἅροη ἴῃς ἢτα ἴο οἰθδῆβο [ἴ. 
οἷ. χχ. ἢα5 ἴνγο ἀϊν!Ξἰ οῃ5: 
(1) υν. 1--29. Τα ρῥχϊποίρὶς ἰδὲ [85 βανϑᾶ [5γ86] ἔσγοπι ἀδβίγποιϊ οη 

δηά ρίνεῃ ΠΕΣ ἃ ὨἰΞἴοΙγ--- ἐῃονδ᾽ 5 τεβρεοίΐ ἴο ἢ15 ΟὟ ὨδΠΊ6. 
(2) υν. 3ο---4Φ4. Τα βάὴς ρχϊποὶρ]α νν}}} τὰς σψῆδί οἵ 15γ86]᾽5 Βἰβίοσυ 

5{1}] 1165 ἴῃ [μ6 ἰαἴαζα. ὶ 
1. 4, Τηϊτοάιποίοτῦ. ( ετγίδίη εἰάθυβ σάπια ἴο ἴῃ6 ρσορῇῃδί ἴο δηφαΐγε 

οὗ [6 Ιοσὰ, ἰῃ ἴλ6 βονθηίῃ γοαᾶσ οἱ ἴῃ Τοδριϊν! οὗ ΤεΠοϊδομ δηά 
τεπιἢ ἀδγ οὗ (86 ΒΕ τηοπίἢ---Απρ. 590 Β.Ο., ἔουγ γεᾶγβ Ὀδίοτε [Θγαβα]οση 
[6]]. 

8. εὐἱδ ποί ἐξ ἐρμιγεΐγεα 9.7 Τῇ ῥγοροβθά δηαυΐγοβ οὗ ἴῃς 6] ἀθγβ 
ΡΙΟΌΔΡΟΙΥ τεϊαϊθα ἰο βοπιειϊηρ ἴῃ ἴΠ6 Ῥσγεβϑεηῖ; ἴο 510} τ ΠΟ ΔΏΞΜΟΙ 
011} θὲ σίνεη ἐχοθρί ἴο γοδὰ (δ ἰἜββθοη οἵ [5γδ6]᾽5 Ὠϊβδίοσυ ἴο [ἢθτη. ΕῸΣ 
{π6 Ὠἰίουυ σοησογηβ ἴμε. ΤΏΘΥ δῖα Ομ ἰῃ βρί τς δηά Ἵοοπάποϊ σι 
ἴϑγδϑὶ οἵ ἴδε ραβδί, δπὰ ἴῃ ρηϊποῖριε5 ψὨῖοῦ ἤανε σε [ἢ6 ἔογιηδσ 
Βἰδίοσυ Μ11 ταϊα αἶθο ἴῃς ὨΙΞ(ΟΥΥ ἴο σοπια. 

4. τοῖί Ἰλοιε γμαρ6) ΤὨΘ ἱπίδυσ. βεϑηβ ἴο ἢδνα ἴῃς 5εη56 οὗ δὴ 1π|- 
Ραιϊεηὶ ἱπηροεγαίϊνα, δηὰ τἢ6 σερθ  ἰοη σίνοβ ϑἰΓΟΏΡΟΙ Ἐχργαϑϑίοῃ ἴο [ἢ 6 
᾿πηρεγαῦνε, οἷ. οἢ. ΧΧΙΪ. 2, ΧΧΙΠ. 36. ἔσο" 18 ἐχρ διπεὰ ΌΥ ““σδυϑε 
(ἴεῖὰ ἴἰο Κπονν (μ6 δροχηϊηδίίοηβ οὐ {πεῖς (Δ Ποῖβ. Ὁ ΤῸ τεῆδατβε (ἢ ς 
᾿ιἰδίοτυ οἵ (6 ἔδί μεῖβ '5 ἴο ΒΟ] (88 τ στοῦ ὉΡ ἴο {πε πβ οἷν 5. 

δ---29ϑ. ἘΕΝΝΙΕΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΗΙΘΤΟΚΥ͂ ΟΕ ΤΗΕΒΕ ΒΞΑΤΗΒΕΈΕΞΒ. 

ΤῊΝ ῥυϊποῖρ]ε [μαὶ πδ5 τυϊεὰ [5 ὨΙβίοσυ 15 [πδΐ 411 (Ὠχουρἢ 1ἰ Γ ἐπονδὴ 
[85 δοἰεὰ ἴοσ ἢΐβ ἢδηχε᾽5 8βαᾶκθ, [{ 15 [5 ὑυίποῖρ!α ἴΠπαΐ μᾶ5 σίνθη [5γ6] 
ἃ Ὠἰκίοτν, οἰουνν 56 {Ποῖγ β'η5 νου ἤανα οὐἱ ἰδ πὶ οἵ. ἘΕῸΥ 15 ΠΔη16 5 
881κ6 ἢε βραγεὰ ἴῃς ρβορὶα ἴῃ Εργρί (ν. 9), ἀραΐηῃ ἴῃ [86 ψ ] Ἔτη 655 (Ψ. 1.4), 
δη4 ἀραΐῃ [6 βεοοπά ρεπογαίίοη μεῖς (ν᾽. 22). ὙΠΕ ὨΙ5ίΟΥΥ 5 τονε 
ἴῃ ἴπ656 αἰνίβίοηϑβ: δ. 5--1Ὸ ἴϑγδοὶ ἴῃ Εργρί; υν. τι---ἰ7 106 ΡΕΘΟΡΪ6 
Ἰεὰ ουὖἱ ἱπίο [Π6 ν]άοτποθββ; υν. 18--- 16 (Π6 οἰ] άγοη οὗ [ποβ6 ψῆο [6] ἴῃ 
1ὴ6 ΜΠ] άοτμ 655; δηὰ ὑν. 27---20 ἴΠ6 Ρ6Θορΐς μαὶ εηϊεγοὰ (δηάδῃ. 
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ΨΏΘη 1 οἤοβ6 [σγδε], δηά πε ὑΡ τηϊηα Ὠδηᾶ υηΐο ἴῃς Ξεϑὰ 
οὗ [6 ἢουβε οὗ 7δοοῦ, δηά τῆδάδ τγϑοὶῇ Καόνῃ ἀπο [δὴ 
ἴη (6 ἰαπὰ οὗ Εργρῖ, ψἤδῃ 1 1 ὉΡ πλῖπα ἢδηα υηΐο {ἢ 6Π], 
Βαυηρ, 1 αγη ἴΠ6 ΤΟΒΡ γόους Οοά: ἴῃ ἴῃς ἀδΥ Ζάαξ 1 ἸΙβ6ἀ ὁ 
ὉΡ πη6 Πδηά πηΐο ἴμδηι, ἴο Ὀτηρ μετὰ ἑουτἢ οὗ ([ἢς ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ ἰηἴο ἃ ἰαπά {μι 1 δά οϑρὶ θα ἔοσ ἴμεπὶ, ονηρ ψ ἢ 
ΤῊΙΚ δηά ἤοηδγ, ψ ΙΟἢ ᾧς [)6 σΊοΙγ οὗ 8}} ἰαπβ : [ἤθη βαἱὰ 17) 
απο ἴδ, (αβί γε ΑΥΔΥῪ ἜΥΕΥΥ τηδῃ ἴΠ6 Διο ΔιΊο5 οὗ 15 
Εγεβ, δηὰ ἀεῆϊε ηοΐ γουγδεῖνεβ ἢ (ῃ6 14ο]5 οὗ Ἐργρῖ: 
Ι αρε ἴῃ6 ΤΟΒΡ γουγ σοά. Βιαΐ (6 το ῦ6]]16 4 ἀραϊηδί τὴς, 
δηὰ μου] ποῖ Ὠϑαγκθῃ πηΐο τὴ : [ἴδῪ αἀΙαά ποῖ ὄνε Υ πηδῃ 
οαϑί ΔΝΔΥ [ἴῃ6 δοιηηδοηβ οὗ ἴΠ6ῚΓ ἜΥ65, ΠΟΘΙ Π6Γ αἀ14 [ΠΥ 
ἔοτϑακα ἴῃε 14ο]5 οὗ Εργρί: [Π6η 1 56ϊα, 7, Ψ1] ροὺγ ουΐξ ΤΥ 

δ. τυλόρ 7 ελοτό 75 γα] ὍΤῇῆδ οἤοῖοθ οὐ οἱθοϊίΐοῃ οὗ ἴϑγϑδὶ 15 γοίοσγοά 
ἴο ΟὨΪΥ Ποῖα ἴῃ ΕΖ., δῃὰ 4150 οῆςβ ἴῃ [ογειδῃ, χχχῖ, 24. ΤὨς Ἰά6ᾶ ἰϑ 
ΤΩ Οἢ ᾿Ἰηϑἰϑιθα οἡ ἴῃ [5. χ].---ἶχν. ΑἸγχραάγ, Ὠοννανοσῦ, Πθυϊ. νι, 6. 

ἐϊγίεα τῷ »εΐμο λαμα]] ἴ. 6. ϑύσατε, ἔχ. νἱ. 8; ΝυΏΡ. χὶν. 3ο. ΤὨα (δηρ 
ΒΟΥ 5 βίαια σ. 6. 

ηιαασς »εγεεί ἀμοισμ] Οἱ. Ἐχ. 111. 6 φέφι, νὶ. 3. Ηδ τηδάβ Ηἰπηβεὶῇ 
Κηονῇ 48 [οῃονδῇ {πεῖὶγ αοά, ψῃοβ6 παίυσε μἷβ ἂςοῖβ τανθαὶ θα, 5. οἱ]. 7. 

6. 2. ἐα»ν (αὶ 7 72.411 Οἱ ᾿μδὺ ἄδγν' 1 11τοἅ..." διὰ 1 Βαϊ υπίο 
[ἢ , Οπ “ὩΠΚ δηὰ δομαυ" οἵ. Εἶχ. "1. 8; δηᾶ οἡ ἴδε ἰάβρα οὗ 
Οδηδδῃ 45 (ἢ 6 ““ροσυ ̓ οὗ 411 ἰδηάᾶϑ, ἃ ἰτεασπεηΐϊ ἡυάρτησηΐ ἴῃ ἰαΐα γι ηρϑ, 
οἵ, 7ετ. 111. 19; θΔη. νἱῖϊϊ. ο; 5. χὶνηἝι. 2. 

Ἴ. αδορεϊμαξίογις οὗ ἀΐξ 4)γὲ)) ΤῆοβἪς ἴο Ὡς ἢ Ὠἷς Ἔγεβ δηᾶ ἀδϑίσαβ 
νος αἰϊτεοιεα, [6 ἰἄο]5, οἱ. χυἱ. 6; Νυτϊῃ. χυ. 39. Τὴα ρῥσορδεῖ 
σδᾶῖρεβ ἴϑγαϑὶ ψῖτ ἰαΔοΙαίγΥ ἱπ Ἐργρί (οἷ. χχὶ. 3). ὙΒουρΡῊ Βἰ βίου 
8ἃ5 ΜῈ Πᾶνε 1ἴ 58γ5 {116 οὗ βιοἢ ἃ ες 1ξ ἸὩΔΥ [06 ἀϑϑιιηθα 845 οογίδϊῃη, 
οοῃδίἀοτίηρ [86 ΡΘΟρ]ε᾽5 τεσερ νυ ἴο [86 σοσβηῖρ οὗ {πεὶγ πεὶρβθοιιτβ 
[πγουρμουῖ {πεῖν ὨΙβίοιυ. Ὅὴθ βᾶπὶι6 υἱανν, [οβῃ. χχὶν. 14; οἵ. ἴεν. 
ΧΥΣ. 3. 

ΤῊΣ αυσδίίοῃ μον ἴα [εμονδὴ νγὰ5 πονῇ δηα γουπῃρροα ἴῃ Ἐργρί 
δ Δὴ ΟὈβουγα οη6. Τλε ἤδη οουὰ ποῖ να Ὀεοῃ δ᾽ ορσοῖμου ἀπ κηόνῃ 
οὐ (ἢ6 ΡΘορὶβ οουἹὰ ποῖ αν Ὀδθη σα] δὰ ΌὉΥ Μοβαβ ἴο ἢ5 βϑσνίοβα ΠΟΥ 
Ἰηδιςοα ἴο ρυΐ {Βοιίβοῖνεθ ὑηάοῦ δὶ5 ῥγοϊεοϊίζοῃη. ὙΤθαΐ ἢΐβ Ὑγουβΐρ, 
ὨοΟΜΜΕΥΟΣ, νγ»ὰ5 Ὠχοῦ 1 ἱπηρυ [165 ΤΑΥ͂ 6 ἀϑϑιιηθα. Ηον ἴα ἴῃ 6 
ῬΘΟΡΙΒΘ ρασίοοϊκ ἰῇ ἴῃς Ψοσβρ οἱ Εργρίη ἀε [165 σδηηοί Ὀς ἀϑοθτίδι δά. 

8. Ἴδε Ηἰδίουγ ἴῃ Εχοάυ ἤδυγαῖθϑ ΟὨΪΥ ἴμ6 σοπῆϊςοϊ οὗἩ [5γ46] ψ ἢ (Πα 
Ἐργρίίδη5, Ὀοΐηρσ 51:16 ηϊ ΟἹ Ἰηΐο ΓΔ] βίτυρρίοβ ἴῃ 15γ86] 1156}. Τῇς ΨοσκΚ 
οὗ Μοβεβ ἴῃ ἀδ]νοπηρ π15 Ρεορία πιιϑί ἤανα αχίθηἀθα ονοσ ἃ ρεηοὰα οὗ 
Ὀπι)ε. 1! εἤοτὶβ ἴῃ δἀποδίίϊηρ [6 Ρθορ]α ἀῦα δη γΈῈ] ραϑϑεα ονοσ ἰῃ 
ἴδς ὨϊΞκίοτγΥ. ΤὮδ δηπουποσιηθηΐῖ, μοννενεσ, ἴμδαὶ [μονῇ νᾶβ [6 αοά 
οὗ [βγδ6] ᾿πρ] θὰ οαϑίϊηρ ΑΥΑΥ͂ 411 οἴμεσ σοάᾶβ, ἀπά (ἢἷβ ρυποῖρῖθ, οἴϊθῃ 
ΘΧΡΓΘΘΒΘα ἴῃ ἢἰ5 ἱπίδσοουσβε ψ Ὦ [ἢ6 ῬΘΟΡΙΘ, ῬγΟΌΔΌΙΥ τοὶ σπῖῖ Ῥαΐ 
βίδοῖκ δοοερίδηςθ. 5. οὐἱ. [0] ὁνν8 ΕΖεϊκ. ἍοἹοϑβεῖυ, οἴ. ν. 7. 
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ἔστ ὕροῃ (ἢ 6Π1, ἴΟ ΔΟΟΟΙΏΡ] 15} ΤΥ ΔΏΡΕΓ ἀραϊηβί [Ώ 6 ἴῃ [ῃ6 
9 τηϊάϑι οὗ τη6 ἰαηά οὗ Εργρί. ΒιΓῚΙ ντουρῇϊ ΤῸ ΤΥ ὨΔΠΊΘ᾽ 5 

Ι: 

Σ 

ο 

μ 

βᾶ κα, (δὶ Ζ2 βΒῃουὰ ποῖ θὲ ροϊ]]υϊεα Ὀεΐοσε (ἢ6 Ὠραίμθῃ, 
δΔίμοηρ; ΏΟΙΩ {ΠΟῪ 2676, ἴῃ ΜΏΟΒΕ 5ρῃξ 1 τηδᾶὰβ τηγβεὶῖ 
Κηόνῃ απο {Π6π], ἴῃ Ὀτγηρίηρ τὨδῖὰ ἔοστἢ ουξ οὗ [Π6 ἰδηά οὗ 
Εργρι. Ὑνεγείογσγε 1 οδυβθα [ῃϑ ἴο ρὸ ἰοπἢ ουὖΐ οὗ ἴῃ6 
Ιαῃὰ οὗ Εργρί, δῃὰ Ὀγουρῃϊ [Πϑτὰ Ἰηΐο [ἢ6 ψ]]ἄθγηθθ5. Αμά 
Ι ρανα ἴθ πὶ ΤΥ βἰδίιίεβ, δηα βῃθνεα [ἤθη τὴν ἡπαἀρτηθηΐβ, 
ΜΠΙΟΝ 277 ἃ τπδη ἄο, ἢ 5}.41]1] ὄδνβεὴ ᾿ἴνα 1 ἤθη. Μοσξονεγ 

9. »»» ν»ν μπαρμεῖς ταζε] ΤῊΪϊβ 1ᾶ6α, νΕΥΥ σοιηηοη ἴῃ [15 Ρῥτορδεῖ, 
8150 ἴῃ 15. χ].---ἰχνὶ., ἄοεβ ἢοΐ ἀρρθϑαῦ ἴῃ [ἢ δύ δῦ ρσορδείβ, Ἄχοερὶ [5. 
ΧΧΧΥ͂ΣΙ. 25. (ἐ Βονάνογ, Ὠ ει. ἰχ. 28, 20; 7εῖ. χῖν. 7. 21; [5. ΧΙθ!. 
25) ΧΙΝ, 9,11. [εμονδὴ 5 παῖδ δχρύοϑϑοϑ ἰηδὶ ψὨῖο Π6 15, ΟἹ μᾶς 
ταυβδὶ θα ἢ 5ε] ἴο Ὀ6, ἀδηὰ [ἢ ρῆγαβε ἀοεϑ ηοΐ ἀἰθβον ἔγοσῃ ""ἴοσ ΣΩΥ ον 
58 Κα, οἷ, οἢ. ΧΧΧΥΪ. 22, 22. 

σλομία ποὶ φ  οζμεε1} Ἐδίπεγ: ὑχοΐδιθᾶ. Τῆς πγοτάβ Ἵχρ δίῃ, “ἴοσ 
ΤΩΥ͂ ὨΔΙη Θ᾽ 5 566, νἱΖ. ἰεϑῖ ἰξ σῃσουαὰ Ὅ6 ῥγοίδηδα διιοηρ ἴ86 Ὡδίοῃ8. 
ει. ἰχ. 28, 29 βδυρρεβίβ οὔθ ΨΑῪ ἰὴ ἜΘΟΣ (δ πηι οὗ Γ᾿ ἐμονδὴ τἱρς 
Ὀε Ῥτοίδῃπβα διηοηρ ἴῃ6 παίίοῃβ. Τὸ “ῥιοίδπε᾽᾽᾿ 15 ἴῃς ορροβιίβ οὗ ἴο 
“ἼΔΟΙ. ὉΠ ομα ἰ5 ἴο σΠ ΟΣ 5ἢ ΔΗΥ͂ ἰλουρῖβ οὗ ̓ ἐμονδὴ οἵ ἴο δ[ἰίσὶ- 
θεῖς δὴν ἀδοά ἰο Ηἰπι ἱπςοηβίβίθης ἩΣ 15 Ὀδηρ (ὯὩ6 οηδ ἱτὰθ Οοά, οΥ 
ἀετγορδίοιυ ἴο Ηΐτη 0 15 580. ΤῸ ““5Δ ΠΥ  Ὠτα 5 ἴο τεοορτιίβα Ὠΐπι ἴῃ 
[πουρδὶ δηὰ ἴῃ δοΐ, ραγι συ] αυ! ἱὰ ννουϑῃϊρ, ἴο Ὀ6 ἴῃ ομδ ἴτὰ6 αοά; ἴο 
Δ55]ρῺ ἴο Ηἷπὰ δἰ θαῖα5 ἀπ ορογαίίοηβ Ὀδδιηρ 5 ἡδίατο, δηὰ ἴο ᾿νε 
ἴῃ 5 ἢ ἃ ΨΨΑΥ͂ 85 ἴῇοβε ψῶο σὲ [6 ρεορὶς οὗ ἐῃονδῇ οὐρῆϊ ἴο ᾿ΐνα, ἴοσ 
[86 πιδῆποσ οὗ (ἢ ΡΘΟΡΙῈ 15 ποῆθειρα ου ἴδ σμαγδοῖου οὗ εὶς σοὰ (Αἴ. 
1ϊ. 7). ΤᾺ Ϊ5 ἰβ ([ὴ6 νὰν, δἱ 1δᾶϑί, ἴῃ ψὩοἢ ΕΖεκ., ψ ἢ της σοποεροῃ οὗ 
7] εμονδὴ ψἘΙΟὮ ἴῃ ΒΪ5 ἀρ [6 μδά γεδοῃεά, υ565 [μ6 ἴδύτηβ “"ῥτοίδῃ θ᾽ δηὰ 
“ἸΒΔΏΟΕΙΥ.᾽" 

11. --11. Τῆς ρεορῖς ἀεϊϊνετεὰ ἴτοια Εργρίὶ δπᾶὰ ὕὑὉσγουρῃὶ ἰπίο [δς 
ψ] ἄογηθθ5. ΤΏσοτα δ͵50 }εμονδῇ ττουρῃς ἴοσ Ὠϊ5 παι ε᾽β 581κ6. 

10. ΕἸτγϑοὶ Ὠ41{ οὗ [η6 νεῦβα 15 ψαπίϊηρ ἴῃ ΓΤ ΧΧ. 
11. σανό “λερε.. οἰαίμέ5) Ἐείεγεμοα ἰβ ἴο {Π|ὸ ϑἰηαϊτς Ἰορὶϑ]αίίοη. 

ΤὨας ίδοὶ οὗ 86 Ἰεριϑ]αιοη 15, σοηδιτηθα ὉΥ [Π6 ρσορδεῖ, Ὀὰῖ ἢ15 1δῃ- 
συᾶρα “Ξἰαίαϊε5 δηὰ Ἰυάρτηρηῖβ ἢ ἄοεβ ποῖ δῆδ ]6 ι15 ἴο ἔοστη δῇ ορίηΐοῃ 
ὮὨΟΥ͂ εχίθηβινε 1ἴ νγᾶϑ, ὩΟΥ ὑπαὶ Ῥδγου1δγ5 [ἃ δα τασοα Ὀεϑιἄδθϑ [Π6 ᾿ὰνν οὗ 
186 Ξαῦθαί(ἢ (συ. 12), δῃὰ οὗ οουτβε ἴμ6 ἰανν (ῃαὶ δ ονδῃ νγὰ5 αοἄ δἱοὴς 
οὗὨ Ιϑγβοὶ, Ὀδοδυβα ἢ 865 ἰῃ6 ρῆγαβε ““Ξίαϊυἴ65 δηᾶ ἰυάρστηδηςβ᾽ νΕΙΥ 
ΘΘΏΘΙΑΙΪΥ, ἴου Ἔχδηρὶςα οὗ ἴδε οοηάποϊ δηά ῥχίῃςϊ ]65 οὗ ἴδε ρβεορὶθ ἴῃ 
[06 ν]] άογη 655 [ΠΘηλβοῖνο5 (7. 18). 

σἦαΐ φυορς ἰέσό ἐπ ἐλέρ})] ΟΥ, 5181] νθ ὍΥ ἴδε. Οδδάϊθηος ἴο 
(Πεπὶ Ψν11] ἰϑβὰθ ἴῃ “11{6.,᾿ (106 νοτά Ῥεϊηρ υϑεᾶ ἴῃ 115 ἡδίαταὶ βεηβο, θεαί. 
ἷν. 40, “(του 5141} Κααρ [15 βἰδίιζαβ.. [μαὶ ἴὰοὰ πιᾶγαϑὶ ῥγοϊοηρ (ὮῪ 
ἄδγϑβ ὑροη [86 ἰαπά,᾽ ει. ν. τό (ΑΓ σοταγηδπάτσηθηι). Τῆε ῬΤζδοθρίβ 
οὗ ]ἐμόνδὴ σίνεη ἴο (Π6 Ῥδορ]ς ψεζα βυοἢ δαὶ ορεάϊδηςε ἴο ἴπδοὶ ψουἹὰ 
ΘηΞΌΓΟ ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ διά 116, ὩΣ] 6 ἀϊσοροάϊθμος ψουἹὰ οδυδα οΔ]ατϊν δηὰ 
ἄραι, δηὰ {15 ἢοΐϊ ΟἿΪΥ ἴῃ [Π6 ποτα ρονθγητηθηΐ οὗ ἴθι ΟΥ̓ τΠεἰγ Οοά, 
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Αἶθο 1 ρᾶνε {πη ΤΥ Βα ὈΡδί 5, ἴο Ὀ6 ἃ 5ἷρῃ θείη τη6 δηά 
16 πη}, [μαι Ζάφν ταῖὶρς Κπον (Π40 1 ἂρ ἴῃς ΤΟΚΡ ἴπᾶΐ ΒΔ  ΓΥ 
ἴθ. Βαυΐ 6 Ποιιε οὗ ϑγδθὶ στε ρε]]6 ἃ ἀραϊηβδὶ τα ἴῃ {Π6 
ΜΠ ΘΓΏ655 : [Π6Υ ψαϊΚεαα ποῖ 1 ΤΩ 5ἰαϊιίοβ, δηα ἰπον ἀ6- 
ϑρ 56 ἃ τὴν ἡπάρτηδηΐβ, ΠΟ. 27. ἃ τη ἀο, ἢδ 5}4}} ὄνεὴ 1ἴνὲ 
ἴῃ. [Ὠδῖὰ ; δῃηά ΤΩ βαῦρδίῃς ΠΟΥ ρΎΘδίΥ ΡΟ] υϊοα : ΠΕ 1 
581, 7 ψουἹὰ ΡουΓ οὔ τὴν ΠΙΓΥ ὈΡΟὴ τπδῖὰ 1ῃ [6 ΜΠ] ΘΓΉ655, 
ἴο σοηβιτης πε. Βυ1 ψτουρηϊ ΓῸΥ ΤΥ Ὠδπε᾽ 5 5ᾶΚε, (Πδΐ 
72 Ξῃου] ποΐ ΡῈ Ρο]] ας Ὀείογα [μ6 ἢεδίμθῃ, 'ἢ ψνΠο56 5ρῃς 
Ι Ῥγουρῃΐ δηλ ουἵ, ΥὙοδῖ αἷβδο 1 ᾿ἰπεὰ ὉΡ ἢν Ὠδηά υηΐο 
[Ποῖ ἴῃ τ(ἢ6 νι] άσγηθββ, (μαι 7 νου]ά ποῖ Ὀπηρ [δηλ ἰηΐο 
1ῃ6 ἰαπά ψηῃϊοῦ 1 μαὰ ρίνεη ζάερι, βονίηρ ἢ τ Κ δηά 
ΠΟΏΘΥ, ΜΒΙΟἢ ἐς [Π6 ρΊΟΥΥ οὗὨ 411] Ἰαπᾶς ; θδσδιβε ΠῈῪ ἀδδβριβεὰ 

δῖ Ὀδσδυβε [Π6 5ἰδίαα5. οσα ἴῃ (Ποιηβεῖνοβ ““ροοά,᾽ οἷ. Ψ. 25; Απι. ν. 
14; Ηοϑ. νἱ}}]. 2; Μῖς. 111. 2, νἱ. 8. 

12. »"γν ταὐδαζλ5] ὙὍὨδ ΡΙυγαὶ τοΐειβ ἴο [6 5ἰαἰεα σϑουσγεποα οὗ ἴπῸ 
ἀΔΥ; οἴμοι ἔδβεϊνα]ς ἀγα ποῖ ἰηοϊυάδεοά. 

ἔο ὁέ ὦ “10)] Τα ρσόρῇδί ἄοεβ ποῖ βρεαὶς οὗ ἴῆες ϑαθαιἢ ἃ5 δὴ οἱ ἄδὺ 
Ἰηκξιυοη ἴπδη (ἢ Ἔχοάσβ, ἱπουρῃ Πὶς Ἰαησυαρα ἄοεβ μοὶ ἀεοϊάθ [ῃ6 
Ῥοϊηΐ, ἃ5 6 Τεΐδιϑ Τρ ΓΕ Ϊ ἴο ἴῃ6 σοπποχίοῃ ἰηΐο ΨΏΪΟΝ (6 αν ννᾶ5 
Ὀχουρῆς ν ΙΒ σταὶς τοἀθιηρίίοι (45 Πδυΐϊ. ν. 156) δηᾶ τηδάβ ἃ “βρη 
ἰο ἴδετη οὗ (πεῖν τεϊδοη ἴο ᾿βοναῆ. ΤΒ6 ρδορὶς σγεῦα σομπιηδηάθα ἴὸ 
“Ἄς 58 η γ᾽ (86 ϑαδδίῃ, 1.6. ἴο ἀδάϊοαία 1 δηὰ Κϑεὲρ ἰξ ἴο [δς 1, οτά. 
ΤῊΙς ἀεάϊςαίίου οὗ ἃ ρατί οἵ {πεῖν π6 οὐ ᾿ἰΐα ἰὸ εονδῃ μαὰ ἃ ϑἰτηῖ]δγ 
βίριβοδηοα ἴο ἴπ6 ἀεαϊοαίίοη οὗ ἴῃς βτβί- τα ϊ5 οὗ ἴῃς στουπᾶ δῃηὰ (ΒῈ 
δυβθηρβ οἱ {πεῖν σαῖι]6; 1 νὰ5 δῇ δοϊκηον])εάρτηοης [δὶ (ΠΟΥ ἡγασα ἴῃς 
Ιοτάβ. [τ ννᾶβ [86 τεβροῆβα οἡ {Πεὶσ δ'άθ ἴο [ῃ6 ορετδίοῃ οὗ εβονδῇ 
ΟἹ ἢΪ5 5146 ἴῃ “"βδῃοι γ]ηρ᾽" (ὨδιΏ, ΟΥ τλδΚΙηρ [δεῖ ᾿ὶβ οὐ ῬΟΞββθβϑί ἢ 
(επὰ οὗ ν.) ΤὨυΚ (86 Θαῦραι ἢ νγὰ5 ἃ "βρη ΟΥ νἱ᾽βι Ὁ]6 τοἰἴζθὴ (ἢδϊ δ 
νὰ5 ἰΠπεὶνγ αοά δῃά {Π6Υ ἢ5. ΡΘΟΡΙς (συ. 20); Εἶχ. χχχὶ. 13, 14; [5. 1ν]. 2, 
4. ΤῊϊδ τηϑδηϊηρ οὗ ἴῃ 8 ΘαΒρδίῃ 85 ἃ 5Υ1200] οἵ ἴῃς το] σίοη οὗ Τ᾿ ἐβονδὴ 
ΘΧρ αἴ [86 ᾿τηροτίδηςα αἰϊδομεά ἰο Κεαρίηρσ 1 ραγιϊου ]γ]ν ἴῃ (ἢ 6 6ΧΙ]6; 
115 Οὔβοσνδῆοα βυβίαἰηθα [ῃ6 ζδοϊϊηρ οὗ [86 Ῥϑορ]ς διηοηρ ([ῃ6 Ἠδθδαῖῆθῃ 
[μαἱ ἴεν ψετα [ἢ ῬΘΟΡΙς οὗ [ἐβονδῆ, 15. 'νἱ, 2 σέφ.ν 1ν11}. 13; Ν ἢ, ΧΙ, 
10. εἴ. [6τ. χνὶϊ. 21; [,δν. χίχ. 3, ΧΧΥ͂Σ. 2. 

18. Ρτχονοοδίϊοῃ οὗ [με ρῬεορὶς ἴῃ ἢῃ6 ψ]]άσγηθθβ. ΤΥ ταὐεοϊθα [ἢ 6 
βἰαίυϊοβ οὗ Τ᾿ ϑμονδῇ δηὰ “" ροϊ]υϊεά,᾽" Ὀεϊίξεγ: Ὁχοΐδιιθα, ἢἷ5 βα ὈΔΙΒ5, ἱ.6. 
[αἸ]εἀ ἴο ἀδαΐςαϊς δηὰ Κεϑερ [θὰ ἴο ἐμόν. ὉΠ ρῥτοίδμπαδίϊοι 18 ἴο Ὀ8 
ἴδ κϑὴ ἰῃ ἃ ψάοσ βθῆβα ἴδῃ [6 βρεοϊαὶ ἰμβίδποες οὗ περ]εοῖ, ἔχ. χνὶ. 27: 
Νυῇρ. χν. 22. ΤῊϊ5 ὑσχοίδῃηδίίοη οὗ ἴῃς ϑαῦῦαι νγᾶ5 Οὐ] νίοη οὗ [6 
ςονθῃδηΐ, οἷ. Απὶ. νἱῖ]. 5. 
2:7 οτεξ 7:1} ,47}}] ΟἿ. Ἔχ. χχχὶϊ. το 5εᾳ. ; Νύχω. χῖν. 11, 12, 20. 
14, 156. ἘῸΓ ἰδ ΠΑπιθ᾽5 βακα [ἐπονδὴ ἀϊὰ ῃοὶ τηᾶῖκα ἃ οἰθδῃ ἐπὰ οὗ 

[Π6 Ρεορῖὶθ, Ἀθνεσγίῃ6] 655 ἢ6 σψασα ἴπαΐ [6 ρσεποσγαῖίοη [δὶ σλτλα οὐΐ οὗ 
Ἐργρὶ βῃου!ὰ ποῖ διίοσ ἰηΐο [86 ἰαπὰ οὗ ρῥσγοϊηΐβθ, Νυμῃ. χῖν. 22, 23, 20 
Ὦσδαϊ. ἱ. 35; 5. χον. 11. 
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ΤΥ Ἰπἀριχεηΐς, δηαᾶ να] καα οΐ 1 ΙΔ 5ίδίιϊθδ, θὰ ρο]]υϊοα 
17 ΤΩΥ͂ ΞΔ ΔΙὮΒ : ἔογ {ΠεὶῚ μδαγί ψεηΐ δέεσ {Πεῖγ 1ἄο]5. Νανοῖ- 

[Π6]655 Τ])6 δγξ βραγϑα (δηλ ἔγοϊῃ ἀδβίσουιηρ [ἤθῖη, πο 6 Σ 
:8 ἀΙά 1 πηᾶκα δὴ ἐπα οὗ [δ ἴῃ [Π6 ψ]άθγηθθθ. Βυΐ 1 5αἱά 

πηΐο {πεῖν ΟΠ ἄγη ἴῃ [6 ψ]] άογηθββ, Ῥ ΑἸ] γε ποῖ ἴῃ (ἢ6 
βίαϊιι[65 οὗ γοῦγ ἰδίῃουβ, πθΠογ οὔδεσνα {π6ὶγ ᾿πἀρηιθηΐβ, 

το ὯΟΓ ἀ6Π]6 γουγβαῖναβ Ψ]ἢ (ΠΟΘΙ Ἰάο]5: 1 ἄγε ἴῃ6 [ΒΡ γουΐ 
Οοά; νγἱῖ ἴἢ Ὧν βίδίυϊεβ, Δηαἃ ΚΘΘΡ ΠΥ ἡπαρτηθηΐβ, δηὰ ἀο 

209 [Π6Π|; Δη4 ΠΑΙ]ΟΥ͂ ΓᾺΥ ΘΑ ΔΙἢΒ ; δηα [ΏΘΥ 5}4}} θῈ ἃ βρη 
Ὀεΐνθοη τὴ6 δηά γοιι, (δὶ γέ τὺ Κῆον [μαι 1 σγεὲ [ἢ6 ΤΟΕΡ 

ἂ γοὺῦ αοά. Νοιν ηκίδηαηρ [δ6 σμ]άτθη τε ρα] θα δραϊηϑι 
ΤῺ6 : ἴΠ6Ὺ ψαϊκαά ποῖ ἴῃ τὴν βίδίιϊοβ, ποῖ μοῦ Καρί τν ὑπάρ- 
τηϑηίβ ἴο ἀο ἤδη, ψῃοἢ 27. ἃ τηδῃ ἄο, 6 58}4}} ὄδνθῃ ᾿ΐνθ ἴῃ 
[μετὰ ; {6 Ὺ ΡΟ] αϊοα τὴν ΘΟ ὈΔῖἢ5 ς (ἤδη 1 5414, 7 ψου]ὰ ρου 
Οὗΐ ΤῊ ΠΌΓΥ ὕροη ἴμθπι, ἴο δοσοιηρ 158} ΤΥ ΔΏΡΟΙΣ ἀρδιηβῖ 

28 (61 1 (6 ψιάθγηθ55. ΝΟνου 6 1655 1 Πα γονν ΤΠ 6 
Ὠδηά, δηᾶ ψτουρῇϊ [ῸΓ ΤΩΥ Ὡδιηθ᾽ 5 58Κ6, (Πα 22 5Βῃουἃ ποί Ὀ6 
ῬΟ]]υϊαα 1 (Π6 βρης οὗ [ῃ6 Ὠμδαΐμεη, 'ῃ νἤοβ6 βιρῃΐ 1 Ὀτουρῃϊ 

23 [Βϑ ἔοσι ἢ. 1 1[ἔ[ὋΟθὝοΗ ὉΡ τλϊηθ Ὠδηᾶ τπηΐο (Π6τ 4]50 ἴῃ [ἢ 6 
ΜΙ] ΘγΏΘ55, [Παΐ 7 νου]α βοδίζου ἴἤθτλ διηοηρ [6 Παδίῆεη, 

160. 2οὐἐμμζεαὶ γεν σαὐόαί5] Ὁτοζαχιθᾶ. 
τυρὶ αὐίεν ἐλεεῖ ἐ40ο.8] Ἐχ. χχχὶ!.; Νυμ. χχν.; Ηοβ. ἰχ. το. Αι. ν. 

45 οδπηοί Ὀ6 ΔΡΡρΘδὶβά ἴο ἤθσβ. 
17... Αποῖδποσ πηοιῖΐνα θ651 465 σεραγὰ ου ἢἷ5 οῃ παιὴδ τονε [Ἔπονδῇ 

ἴο 5ρᾶσγε [βγϑϑὶ---ἰυ ἔου ἴΠ6 ϑἰἤῃευβ ; οἵ. 5. ΙχχνἹ]. 38, “ Βυΐῖ ἢς Ὀεΐηρσ 
8111] οἱ οοτηραϑϑίοῃ ἴογρανε ἴπε ΙΓ ἰπϊαυϊν δηὰ ἀεβίσογοα (ποτὰ ποῖ; γϑᾶ 
ΤΏΔΗΥ ἃ τἰπ|6 ἢ6 τυγηαα ἢΪ5 ΔΏΡΘΙ ΑΥΑΥ ἡ. Ναπι. χὶν. 20. 

18--26. Το βεοοηά ροπογδίίοη ἴῃ ἴπ6 ν]άδτμθθθ. ΤἬΉ656 ΟἿΪΥ ἱπνκὶ- 
ἰαϊοἃ (Π6 5'η5 οὗ [ΠΕΡ δίποῖβ, Νιι, χχν. 1, 2; [ϑδαΐ, ἰχ. 23, 24, ΧΧΧὶ. 
47. 
ἴλι. 22οὐ έσαὶ νι} εαδόαϊλ:] Ῥχοΐδῃηῃθᾶ. 
22. τὐἱϊλάγευν »ηκπἴη|6 λαμα) [Ικἰ. ἰὰπιρα, ΟΥ ζυγηοα Ὀδοῖς ἢἰβ δαηά, 

ου(ϑίτοίοῃοα ἴο 5Ξπιϊῖϊθ. Τηδ ψογὰβ αὶ νδηιζίηρ ἰῃ ΓΧΧ., δμὰ ἰῃ τἢς 
᾿οἴδον νϑῖβθ5 (ζυ. 9, 14) ἴπ6 ρῆγαβε “1 υτουρῆξ ΤΥ ΤΩΥ̓ Ππδιηδἶβ βᾶϊε ἢ 
Ὀαρίης [86 γεῖβθ. ΕῸΥ Ὀὲ 2οἐῥμίει, Ῥχοΐαπθᾶ. 

28---2606. Ὗεῖ [μουρῇ ΒΕ ψτουρηϊ ἴου ᾿15 δυηθβ βαΐα ἢοΐ ἴο ἀκα σου 
που (Πεὶγ βἰηβ οουἹὰ ποὶ δ δἰϊοροίμεσ ραββεὰ Ὁγ. [ἷὶῃ ἵἴψο ψᾶγϑθ ἴΠ6Ὺ 
ψνΕΥΘ τηαῖκαοά: [εἐδονδὴ Ἰαϊὰ ἃ ἤξανυ [ἤχοδΐ Προ ἴδ 6 Ρβορὶδ οὗ ἀϊβρεγβίοῃ 
Διυοηρ᾽ 411 πδίϊοηβ, νῦ. 23, 24; δηα Πα ρᾶνα ἴδῃ ἰανγ5 (δαὶ ψεγα ποῖ 
σοοά, [δῖ ὈΥ [ΟΠ] ονίηρ ἴδ [6 τὶρῃϊ 6 ἀεπίτογοά, ν᾿. 25, 26. 

238. 7 κά μῤ...α0] ἩΟΥΘΟΥ͂ΘΣ Ι 94 ὉπΡ, [1ἰ. ΑΠά 1 οἢ ΤΩΥ̓ ρατῖ, 
80 τῶ 28. 

σοαζ67... .αὐπορηρ ἐς ἀεαίλε}) ΤὨα Ρθορὶα δῃΐοσοα (δηδδη Ἰδάςῃ ὑἱ ἢ 
1815 Πδᾶνυ {Ππγεδΐῖ ἔου {Πεῖν βἰπβ ἰῃ τῆς ψ]άἄσγηθθθ. ϑυσῇ [τοῖς γ γα 



νν. 24, 25. ΕΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧ. 143 

δηά ἀΐβροῖβα (ἢ6πὶ {πγουρῃ [Π6 σουηίσίἜ5 ; Ὀδοδιιβα ἴΠῈΥ Ὠδά 9. 
ποῖ ὀχοουίθα τὴῦ Ἰπαρτηδηΐδ, θυ ΠδΔα ἀδ5ρ 56 α ΤΥ ϑἰδίαυϊαϑ, 
δηὰ δδᾶά ρο]]υϊεά τὴν βαρ δίῃβ, δηα ΤΠΘῚΓ ὄγεβ ΨΕΙΘ δίϊογ 
[ΠΕΣ ἐδ Υθ’ 1Ἰάο]5. ἮΥ̓βεσείοσε 1 ρανθ [δ 4150 ϑβίδίιϊθϑ ὡς 
ζλαΐ τύόγε ποῖ σοοά, δηά ᾿πάρηγχοηίβ  εγοΌΥ Πα Ὺ 5μου]α ποί 

αἰνναγα σοπαϊ! οηδὶ, [6γ. χνἹ]., Το. ΤῊΪ5 σοπαϊτομαὶ σμασγδοίοσ 15 
Ἔχρταββαά ἴῃ οἴεὺ ραβθαρθβθ ΨΏΘΙΕ ἃ β᾽ Πλ}ὰῦ ἰάθα οσσυγβ, [δν. χχνὶ. 32; 
Πουΐϊ. χχν!. 64. ΤὮδ ῥγοόρμαῖ ΒδγαϊῦΥ πηθδηβ (μαὶ [ἢ6 δχὶ]α ννὰβ ἀπε ἴο 
τὴς Ρεορ θ᾽ 5 5ἰῃβ ἰὴ [86 ψ]] άθσγηθββ, Ἔχοαρῖ [ἢ 50 ἴα ἃ5 [6 τηουδ] σἤδγδο- 
ἴον οὗ [ὴ6 Ρ6ορΡΙε σοπηαϊηθδα {[Π6 546 [Ὠχουρῃουξ ἀονῃ ἴο ἢ σεπογαίϊοη 
ἴδε ᾿ἰνίηρ. Βαυΐ οἴ. ἔχ, ΧΧΧΙΙ. 24. 

26. εογεγογε 7 ρᾷσε...αἴ50] ἩΜΟΥΘΟΥ͂ΘΣ 81801 5,879, 56ε Ψ. 23. 
οἰαίμίες.. οὐ ροο) ΤὨδβα βἰδίαϊαβ ἂύὰ οὗ ἃ Ἰκίϊπα σοηίγασΥ ἴο (ἢο86 

ρσίνεη Ὀείοσα (ψ. 11) ψὨο Μεγ ροοά. Τῇεβε ροϊπίβ βεθηὶ ρ]δίῃ: 1. 
Τα ρῥγδοίϊος τοίεσγθα ἴο 15 {παΐ οὗ ραϑβϑίηρ ἴῃ ἤυβίθοσῃ στδ]α ομ]άγεη 
[Ὠγχουρῇ τὴ ἤτα δ5 ἃ υσγης-οἤτηρ ἴο [Π6 ἀεῖϊΐγ. 2. ΤὭε ἰανν ἴῃ 15γ86] 
ννᾶ5 ἴηδί 41] [ὴ6 τηδ]6 ἢγβίρογῃ οὗ τηδη δἂπὰ ἴῃ6 τηδ]6 ἤυβι!ηρβ οὗ Ὀθαϑὶβ 
ΘΓ ἴΠ6 1,οτάδβ. Το δχϑίθοσῃ οὗ θη ψεῖα ἴο Ὀ6 γϑἀβειηγϑά, ἃ5 αἷἶϑο (ἢ 6 
δ βι! ρβ οὗ ὕπο] δηΐηηδ]5, θὰ (Π6 βγβι!ηρβ οὗ οἸδδὴ δηϊπ)α]ς ες 
ἰο Ὀ6 οετεά ἰπ βαοῦβοα ἴο εονδῃ (Εχ. χὶδὶ. 2, 12, 13, ΧΧΙΐ- 
20, οἷ. Νυχῃ, ἰἰϊ. 46, 47, ΧΥἸ. 15, 16)ὲ. ΤῊ αν ταχυϊσηρ (ἢς 
ϑδογίδοα οὗ (ἢ6 διβιοσῃη παδὰ Ὀδοοηθ δχίθηἀθα, 950 85 ἴο ἱποϊπᾶς 
οἤ ἄγε. ὍὨα ῥγδοίΐοα νγὰϑ οὔθ ρυενδι]ηρ διηοὴρ ἴἢ6 Ρ6ΟΡ]65 δγτοιπά 
15γδεϊ, δῃα ὑγοῦρδῦυ ἰδ ἢγβὶ οσερὶ ᾿πΐο 586 ἰῃ ἰβύαθὶ δηὰ ννὰβ ἴῃδη 
͵υκβεα Ὀγ ἴῃς Ἰανν οὐ συιδίοιῃ σοϊδίϊηρσ ἴο οδι[]6, οὐ ψῃϊο ἢ ἰἴ τρηϊ βεθῖ 
8. Ὠδίαχαϊὶ Ἔχίθηβίοη; Ὀαΐ ἰπ [Θγοι δὶ ΥἹ]. 31, ΧΙΧ. 5 [εἤονδῖ γε ποι ΠΕ 
Ῥτοίεβίβ (μαῖ ἴο σοτητηδηά 1 παν ΕΓ σα 6 ἰηΐο 5 τηϊηα, Τῆς αιιοϑίίοη ἴο 
ψΒοῖὴ [86 Ομ] άγοη ψψετὰ οἰετγθά, 1[1{. ῬΡαβϑεα ονεσ ἴῃ ἴῃς ἔγε, 15 ποῖ αιϊῖς 
ΘΑΞΘΥ ἰο ἀεξοϊάθ. ἴῃ ραβϑϑᾶρεβ ΨΏοσα [Π6 ῥτγδοίϊοα 15 σοπάἀδιηησα 1ἰ ἰς 
Γαρσεβθηϊεά 85 ἃ αξτείῃ τς ἴο “ἴδε Μοϊεοὶ," [μὲν. χνὶ δ. δὲ; δου. χὶϊ. 21, 
ΧΥ. 10, ΟΥὙἩ ἴο [6 Βαϊ, [6Γ. νἱῖ. 31, ΟΥ̓ ΘΘΠΘΥΔΙΪΥ, ἴο ἴῃ6 1ἀο]5, ἘΖεκ. 
χνὶ. 21; 5. ονἱ. 38 (Ἰἀοἷς οὗ (δῆδδη), Ὑδοιρῃ [ἢ6 βρε! ηρ' οὗ 168 
Ὠδηδ Μο)]ςοἢ ἰ5 ρϑου τ, (ἢ ννοσγά σοῦ Δ ΌΪΥ τλεδη5 “Πα Κίηρ ᾽" οτἱρὶη- 
4}]γ, δῖ 45 ἴῃῆ6 Βδδὶ πχϑϑῃβ ““1Π6 Ἰοσά," Ῥοίῃ ἤδηλος θοϊηρ' ἀεβογρίϊνε οὗ 
186 βᾶτὴβ ἀεὶϊῖγ. [1}ἢ 15. ἰνὶϊ. 9 “16 Κίησ᾽ ἢᾶς [Π6 ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ ΞΡρε] Πρ. 
ΤΒουρὰ Ὀοττονίηρ [ἢ6 ργδοῖίοα ἔτομι [6 Οδηδδηϊίοβ 1 15 ργόοῦδ 16 (δα 
ἴῃ ϑτδϑὶ (ἢ6 βδογίῆος νγὰ5 οἤδγεά ἴο [βῇονδ, Ῥαγ οι Δ Ϊ 85 (ἢ 6 ἰανν 
υαηάογ ψ ]ο ἢ 1 νᾶ5 τάς νγνᾶ5 οοῃϑἀεγεα σίνθῃ ὈΥ ἢΐτη. Οἱ [Πς οἴδοῦ 
μαμὰ [61., 1Ἰβουρῇ τερυάσϊαίηρ (ἢἷ5 ῬΟρΡυ]ΑΥ λί τεηος, ΞρθδκΚ5 οὗ [868 
οἴεγίησ 48 Ὀεΐϊηρ τηδάθς ἴο Βαδ]. Τὴδ παὴθ “"Βδ4],᾽᾽ βονγενεσ, ἔτοῃι 
Ηοβεὰ ἀονηνασγάβ 15 υϑοὰ βϑοιηθν δὶ ᾿ἰαχὶγ, ἱποϊυάῆ!Πῃηρ [86 ἰηᾶρος οὗ 
7εμονδῇ, δηα 411] μθαϊμβεηϊβίι σδυειγοηΐθϑ ἴῃ ἢ15 βοσνίοα ἀγα οα]] θα νγοσϑῃϊρ 
οὗ Βα]. 3. ΤῊ5 ἰᾶνν 5 ἀεβου θα ἃ5 ποῖ ροοᾶ, οὔθ ΌὉΥ ψ ὮΝ πλθη 
οου]ϊὰ ποῖ ᾿νε. ΤΕ εἴξεοί οὗἁ ἰξ νγαβ (δι τῇδ ψεσα ροϊϊυϊοα ἴῃ τοῖν 
εἰ[15 (υ. 26), ἀῃά {Π6 ραγροβα οὗ 1 ννὰβ ἴο ἀδϑίτου ἴῃθπι. ΤῊϊ5 δν]] Ἰανν, 
ΘὨ Δ Πρ [Πϊ5 σοηβθαίθηςς, νγὰ5 ἃ [πιά ϊοῖαὶ ρα ηἰσῃπχεηὶ οὗ [δὰ ἴοσ (Ὠεὶγ 
ἔουΏ ΕΓ 51η5, 5ὲ 45 [6 ““ἀδοερίοη᾽ οὗ [6 ἴαϊδε ῥγορῃείβ. ψγαβ, ἢ. χίν. 
9. ΥΒΕΙΠΟΥ (ἢδ ρεορὶβ, δια αγ ἢ (ἢ ΒΔ8] ψοσϑῃρ, ἄσενν (ἢ6 
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26 ἔνε; δῃηά  ρο]υϊεά {πεῖ ἴῃ {πεῖγ ονῃ ρἹ 5, ᾿η [μαὲ (Π6Ὺ 
οδιυβοα ἴο ρ855 [πγουρὴ Ζἦε 376 41} ἰῃδί ορεηθίμ ἴῃ6 νοι, 
[Π4 1 τηϊρῃς πηᾶῖα ἴῆδτῃ ἀςβοϊδίθ, ἴο [Π6 θη [Πδὲ [Πα γ τρξ 
Κηον ἰδ 1 αγε ἴῃ6 ΤΟΕΡ. 

2) ὙΠοτχγείογθ, βοὴ οὗ πηδῃ, 5ρθαϊ υπηίο [86 ἤουβο οὗ [5γ86], 
Δα 54Υ υηΐο ἴἢ6πὶ|, ΤῊυ5 βδῖῖἢ (ἢ Τιοτά ον; Ὑεῖὶ ἦπ [ἢ15 
γΟΌΓ ἰδίῃεια ἤᾶνα Ὀ]ΑΘΡΘπηοα τὴθ, ἴῃ τἢδὶ {ΠῸῪ ἢᾶνα οοτὰ- 

48 Τα [64 ἃ ἴγοβραθ5 δραϊηδί 68. 207, ἤθη 1 δα ὕὑγσουρῆϊ 
{πεῖ ᾿ηΐο ἴῃς ἰδηά, ,»», ἴπ6 νοὶ 1 Ἰ᾿ΙΠεα ὑὉΡ της Βαπά ἴο 

[4156 ἰηξδγθηςα τοι ἴῃ6 ἰὰνν οὗ {πῃ6 διβίρογῃ, οὐ ψμεῖπεσ αἶσα ἰθδοῃο 5 
5βεῖ τῆς ἰΙάοα Ὀδίοτε {Ππθη, 15 υποογίαϊῃ ([6γ. νἱ}}. 8 Δρρδδὺβ ἴο ταίοσ ἴο 
τὶ 6 ἢ Ροσνουβίουβ οἵ [με ἰδ). Τα βδογῆςσε οἵ Ομ] άγθη νγὰϑ ἃ ργδοίϊοα 
[αἱ σαϊηοά στουπὰ ἰπ (ἢ ἀἰδαβίγουβ {1π|65 Ὀείογε ἴμ6 δχὶὶα (Ηοβ. χὶϊ!. 2 
[85 Δηοῖ Γ Ση ΘΔ Πρ: ΙΏ6ἢ ΨὮῺΟ 5δογίῆος ᾽55 σαῖὶνοβ; 1 15 [86 ᾿χγα!οη- 
ΔΙ οὗ »"ορ Κὶϑβϑίηρ σαῖὶνθϑ (ἢδὶ [Π6 ρυορβοὶ τροςῖζβ, μοὶ ἴῃ 6 δ ποστα τ οὗ 
Βυτϊηδη 5ΔοΠ065). ἘΖΕΚΙΘΙ Δρρεαῖβ ἴο χεραγὰ [86 ῥτδοῖίοα ἃ5 δῃοϊθηΐ, 85 
ἢδ σοῃηθοίβ 1 ΜΙ ἰῃδς βεσοοηα ροπεσζδίίοη ἰὴ (ἢς ψ]]ἄσθσγηεθθ. ΤΠα 
ἰπβίδῃοθβ ποία ἴῃ δαγὶγ ὨἰβίοΥΥ ἀγα ἰσταπϑ)οσάδηϊς ([ρ[Βδῃ δηᾶ Κίηρ οὗ 
ΜοδὈ), δῃὰ ροββίρ]γ, [δουρὶ ἴῃ6 ῥγδοοε Ὀδοᾶσης δρρταναϊθα ΟἿὨΪΥ 
αἱ ἃ ἰαίεσ ρεποά, [86 ριοόρῃεί δ δανε Ἴοοπδίεγοᾶ ἡτῇ [86 Ρβορῖβς 
Ὀεοδγα δοηυδἰηἰοα ΜΙ 1ἴ οἡ ἴμ6 οἴδεγ 5146 οὗ (με [ογάδῃ. 

26. »εἶρλέ »πηαξό ἐλόνε ἀἰδεοία] ΟΥ, ἀθβίσζου ἴμθιι; 1655 ῬΣΟΌΔΌΟΪΙΥ: 
Βουγγ [δῖ (οἷ. χχχῖϊ. το). ΤῊΣ (σταίη οὗ Ββουρὶ ἰ5 [6 5δῃιε δ5 ἴπαϊ 
ΘΧργεββθα ἴῃ οἷ. χὶν. 9. ΤΏ ῬδΠΔ ΠΥ οἱ 5ἴη ἰ5 ἔασον ἀεἸ βίου δηὰ 
ΨΌΪΒΟ 5ϊη, ἴῃ εηὰ οἵ ψ θοῦ 15 ἀεδαῖῃ. ΤὨα ἰαβὲ οἴδυβα ““ἴο [6 επά... 
1,ογὰ᾽ 15 ψδπίηρ πὰ ΓΧΧ, 

21--,Αθϑ. ΤὨΘ Ρβθορΐδα οἡ ἴπεὶγ ἘΠ Υ δηά ἴῃ [Πποὶγ ἀροᾶα ἴῃ (ϑηδδῃ. 
41. γέ ἴῃ 4λ45] 1.6. ἴΠ6 ἐΟ]] νην δοῖ, ν. 28, οἷ, χχὶϊ. 28. 
ἀαυε ὀέαςῤλενιεα})] Ῥαϑβίῖ ἴξηϑβε: ὈΙδδρΒθιθϑᾶ.. [ΠΕΥ οοχηχλ θᾶ. ΤΈΣ 

ὈΠΑΒΡΏΘΙΩΥ 15 ποῖ ἴῃ ψοζάβ, Ὀυϊ ἴῃ ὨΙΡΉ-Βαπμᾶθα ἀϊδγεραγὰ οὗ δϊβ. σοιῃ- 
τοδᾶς, Νυμ. ΧΡ. 30. 

28. ΤῊκε ρτορῆεῖ τεραγάβ ἴῃ 6 ννουϑῃρ οὐ {μ6 ΠΙρἢ- ρα 65 δηὰ ὑπᾶοσ 
(ὃς ἐνεσρύθεῃ ἴσεαϑ ἃ5 ἃ (δῃδδη  ϑ) ὑϑᾶρα δάορίεα ὈΥ [5γ8ε], ἃ5 Πα. 
χὶὶ. Αἱ [Πξ βδιὴβ {{π|6 ἴϑγαϑὶ π504}}} εἰ ρ᾽ ογεὰ ἴ[ἢ6 δἱΐατς οὐ σμαρϑὶς 
ψ ΟΝ [Π6Υ ἰουηᾶ ἴον [ἢς βεγνίοα οὗ Γεῃονδὰ ; Ὀὰΐ ΠΔ[ΌΓΑΙΥ͂ ΤΏΔΏΥ ΟΟΥ- 
Τυριίίοηβ ψου]ὰ σγεορ ἰῃΐο ϑο ἢ βογνῖςθ, δηα 1 τηῖρμς Ὀδοοῖηα ΠΈ{]6 
ἀϊδετγεηϊ ἔζοτη ἃ βϑίνιοα οἵ Βαδὶ]. ἴῃ ἴ6 οἱάδεὶ ργορῃδῖθ, Αἴηοβ δῃὰ 
Ἡοϑβθα, [ἰἰ 15 1η6 ζῥμα οὗ ψτουβὩρ δἱ [πΠ6 ὨΙρἢ- Ιδοθς ἴῃδὶ 15 οσοῃάεομγηςά, 
[6 σου Ύ δηὰ μοδι θη ἰβἢ τηοτγυτηδκίηρ (Η5. ἰχ. 1), [Ππ6 Θοηβυοιϑη 685 
(Ηο8. νυἱϊ!. τ2; Αἴ. ν. 21), δῃά ἴδε ἔβ]βε οοποδρίίοῃ οὗ ἀεὶ ἱτρ] δᾶ ἴῃ 
ἴς (Η.ο5. νἱ. ὦ, Τρ τῆοτὰ Ἰοσδ 165 οὐ τυ] ὰἀς οὗἁ αἸΐατα ἀο ποΐ β5θϑιι 
53 ]οᾶ, Ὄχοερί {πδὶ [86 τῆοσα ἴποτα ψεγο τοῦ (μϑῖ [Π6 ποτα 8ΐη νγὰ5 
οοχηχ 6, θοοαυβα ἴῃς Ο]6 νοσϑηρ 85 βίη] (Ηο5. νἹῖ. 11; Ατὰ. ἰν. 
4). [Αἴον [5 ἱτπαρυσε οσϑῃὶρ χὰ ροσοαϊγεὰ ἴο Ὀδ ἱπβεράγα]ς ἔγοπι 
1ῃ6 Ὠρῃ-Ρΐδοε δηὰ (ἢεϑ6 ἴΠδιηβαῖνεβ σϑὴθ ὉΠάῸΙ Τσομάἀοιηηδίοῃ. 
ἘΖεϊκῖοὶ ἀοθβ ποί σὸ διγίμπεν ἴῃ ἢἷβ σομάδειηηδίοη οὗ ἴῃς ὨΙΡῊ ἢ}}}5 δῃὰ 
δτθθῃ ἴγο 65 ἴδῃ Π5 μγεάδθοδδβου Γ[γετηϊδῃ (1ετ. 11, 20, 111. 6). 
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Εἶνε ἴξ ἴο ἴῃδπλ, [6 ΤΟΥ 54ὺν ΘνΘΙῪ Πρ 81], ἀπά 811 [ῃ6 
[Π]οΚ {τεε5, δηά {μ6Υ οβεγεα {ποτα {πε ῖγ βδουιῆςσθβ, δηα {ἤθε 
ΠΟΥ Ρῥγεβεηίθα τῃ6 ῥγονοοδίίοῃ οὗ (Πεὶγ οἴδγίηρ: ἴπθγα 
αἶδο ἴΏ6Ὺ τηδάβ {πεὶγ βνεοὶ βάνουσ, δηὰ ρουταά οιἝδ [Ποῖα 
{Πεῖγ ἀππηκ οἤελίηρβ. ὙΤΏΘη 1 5αἱὰ αηἴο ἴμθπι, μαι ἐς (ἢ6 
ὨΙΡῺ ρίδοα ψῃογοιηῖο γε ροΡ Απὰ [Π6 πᾶπια ἱμοίθοῦ ἰ5 
οδΙ]εἃ Βαηιδῃ ὑηΐο {πὶ ἄᾶγ. ὙΝεγαίογα 58Υ υηΐο [δ6 : 

αἦ ἐλε ἐλίοξ γέ} Ἑχνεῖρτθεῃ δηα υπιγάρδοιιβ ἴγεθϑ ἀρρθᾶσ ἴο ἢδνε 
θεδη τερατάθα δ5 δροάεββϑ οἵ ἀεἰ(γ. 

οὔάεγεά.. {λον σαογίεε5) Ἑουτ ψογαβ ἀγα δι ρ]ογεα : οεγίηρβ οἵ Π65ἢ, 
ῬΑΣΈουΪΑ τὶν ἴῃς ρεδοα οὐ (μδηϊς-οἤεγίηρβ; ψῃδῖ 15 οδ δὰ (μεὶγν ""οευϊηρ᾽" 
ΟΥ ΟὈΪαίου, ἃ σεηεσγαὶ ψοσζά υξεά οὗ Ὀ]οοῦ]α85 ϑδουῆοθθ 845 Ψ6]] ἃ5 οἵ 
οἴβδίβ, ροβϑί Ὁ. ἤχϑι- 15 ἀπὰ (μ6 κε; {πεῖς “ϑψεεῖ βανοαῦν,᾽᾽ υβ08}}} 
58] α οὗ ἴῃς οάουγ οἵ [6 ἤδϑἢ οἵ αὶ Ὀυζγηῖ ρου (Πα αἰΐασ, υἱῖ αἷϑο οἵ (δε 
οἄάουγ οὗ τηθδ]-οἤετίηρβ (οἢ. χνὶ. 10); δηὰ ἤπια !γ, ἀσϊπκοοβενίηρε, ΤῈΣ 
οἶδιιϑα “""δηά ἴῃοχε.. -ρσγονοοδίίοη οἵ (Βεῖγ οβδυηρ᾽" 15 ννδηίηρ ἴῃ ΧΧ. 
ΤὮΘ ἔετη ““οἤεηηρ" (Κοτγῦδῃ), ἑουμα ΟὨἹΥ ἰῃ ἴδν., Νυρ., ἀραΐη ἰὴ 
Ἐ2. χ]. 43 (566 (6.6). 

29. Τῆς μψοτὰ δαριαλ, “Ὠἱρῃ-ΡΙαςς,᾽» ἢᾶ5 πὸ οετίαϊῃ δ ΥΠΔΟΪΟΡΎ, 
(πουρῇ οἰϊθη υϑεά δπά δἵ δὴ δδυὶν ροτὶοά, 6.5. ἴῃ ᾿ανια᾽5 δἰερν ου 8481} 
(2 ὅδ. ἰ, 190), δηὰ ἴῃ Μοαδθῖϊε (Μεβῆδ᾽β ἱπβοῦρ.). ΤΟ ῥγορμεὶ Βδσα 
Ἰηἰτοάμποοβ ἃ ρυπηΐπρ δηὰ οοηίοιηρίιποιυβ ἀοτίναίίοη οὗ (8 ψοτά. [Θονδῃ 
5 κ5 “ψῃαῖ (γ»καλ) 15 [ῃ6 Ὠἰρα ρῖδος ψθλδγευπίο γε ρὸ (δα), δπὰ ἴῃς ρτο- 
᾿ιδί 566 πὶ5 ἴο σοῃϑβίἀεγ ἴῃ ννοτά σοϊῃροββα οἔ [6568 ἴννο 5υ114 0165. ϑοῖως 
να δι ρροβεά (μαΐῖ ““ρο᾽" ᾽45 [6 βθηβε οἵ “""ρὸ ἰη,᾽ δηά [πὶ ἴῃς 4] υϑίοι 

5 ἰο [6 ᾿τητλογΑ 1{165 ργαο σε οὐ ἴπῈ ΒΙΡῊ ΡΙασοβ (Ατὰ. 11. 7; Ηοϑ. ἱν. 
[3,. 14). ΤῊΙ5 ἰάφα ἀἄοθβ ποῖ βϑδ δχρχεββεα ἴῃ [86 νογάβ; μαι Γ 15 
[ποτα τηποῖ ῥγο Ὁ Υ ἴῃ (ἢ οοη͵δοΐατα (παι [Π6 ψγοτάϑ ἂσα Ὀοστονθά ὈΥ͂ 
Εζεϊκ. τοῖα βοῃης οἱἄεσ ρσορβοεῖ (Επτν.). 
ΤὨς ρΡγορδειδβ νῖεν οὗ ἰῃς σεπεσδίίοη οὗ [86 ἜὌχοάιϑβ ἀϊβετθ ἔγοπι (Πα 

οἵ φϑυ]1δγ ρτορμοίβ, 6.5. Ηοβ. ἰχ. το; [εγ. 11. 2. Τῆς ρεποζδίίοῃ ἴῃ [μςῈ 
ΜΙ] ἀογμαθ5 85 ΡΟ ΔΟΌΪΥ ποῖ ἃ Βοιηορδηδουβ οὔθ, δηᾶ (6 πδιγαῖδνοϑ 
ΜΟΙ ψγὙὸ ρΡΟβ5655 γαργεβεηΐ 115 οοηάιοϊς 85 νδγίοιιβ αἵ αἰ βεγθηΐ {{π|68. 
Ίνο νἱενϑ πηρξ Ὀ6 (Δ κθὴ οὗἉ ἰΐ, μὰ ἘζΖεῖς. ἃ8 δῖβ5 Ἰηᾶπηου 5 [ΔΚ65 [ἢ 6 
ΒΕΡΘΙΟΙ ΥἹΟΥ͂. 

80.-- 44. ΤΕΗΟΝΑΗ Β ΚΕΟΘΑΚΌ ΤΟ ΗΙΘ5 ΟὟΝ ΝΑΜΒΕ ΨΙΠ1, ΕΑΘΗΙΟΝ ΤῊΝ 

ἩΙΘΤΟΕΥ͂ ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΟΡΙῈ ΤῸ ΟΟΜΕῈΕ Α5 17 ΗΑΘ5 ΒΑΘΗΙΟΝΕ. ΤῊΡ 

ῬΑΞΤ. 

ΗἩκανίηρ τενϊονε (Π6 ραϑῖ δῃά βἤδννῃ (δ δἰ ἀθβ [Π6ῖγ οὐχ Ρἱοΐασα ἴῃ 
ἴῃς ἀοϊηρβ οὗ [Πεἰν (δίβογβ, δὰ ον (86 τϊηρ ΒΟ ἢ Πδ5 ἰδϑῃϊοηςα (ἢ 
ΠΙΒιΟΙΥ͂ ἴῃ [6 ραϑδὲ [85 Ὀθθ [Θῇονδἢ ΤΗΣ ἴοσ ἢἷθ ΟὟ πᾶσηθ, ἴῃ 6 
ΡΙΟΡΒδῖ ΠΟΥ͂ σομηθ5 ἴο τεδὰ ἴο ἴμεπὶ (ἢς ὨϊδίοΙΥ οὗ [ῃ6 ιῖατα ἃ5 (88 
5816 Τερατὰ οὗ Γ᾿ ἐμονδὰ ἴο ἢὶ5 πδῖὰδα νν}}} τηοάεὶ 1. 

Εἰγβῖ, υν. 30---24. ΤῺΘ Ιογὰ Μ|]1 ποῖ ρὶνα ΔΩΥ͂ δῆϑαῦ ἴο 5ῃοἢ 
Θηαυίγοσβ Κη οἰ ον ἰῃς νγαγβ οἵ {πεῖν ἰδίμειβ. Βαῖ [Ώ6Υ πιᾶὺ 6 ἀβϑυγοὰ 
(πὶ (δεῖς γοϑοϊαϊίοη ἴο δϑϑι δῖε {μοιηβοὶνεβ ἴο ἴῃς μεδίμεη δῃα Ῥεοοπα 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 1ο 
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Ὠουδα οὗἁ [5γ8ε], “Γι15 βαῖῖἢ (ῃ6 1,οτὰ 600 ; Ατα γε ροϊ! θα 
ΔΓ [ῃ6 ΣΠΔΏΠΘΓ Οὗ γΟυΓ ἔδί6Ι15 ἢ δηα σοχητηῖ γε ψῃοσθάοχῃ 

35 ΔΙΕΓ (ΠΘῚΓ ΔΡΟοιηϊηδιοηθῦ ΕῸΣΓ ἤθη γὲ ΟΠἾΘΙ γοιυγ ρΊ 5, 
ΏΘΏ )ὲ ΤΔΚΕ6 ΥὙΟῸΓ 5005 ἴο Ρᾶ585 [σοι ρἢ [86 ἤτε, γα ΡΟ] 6 
γουγβοὶνοβ ψ ἢ 4}} γουγ 14ο]5, δύεμ ὑηΐο Ζάζς ἀδγ : δηά 5}4}} 
Ι Ρὲ ᾿ἱπαυϊοά οὗ ὈΥ γοῦ, Ο δοιιβ6 οὗ [5τ86]}}Ρ΄ “41:1 [ἴνθ, 
58 ἢ τὴς Ιιογὰ σον, 1 ν}}} ποῖ θὲ ἱπαυγεα οὗ ὈΥ͂ γου. 

33 Αμπὰά [δῖ ΨΏΙΟΙ σομηείῃ ἱπΐο γοὺγ στ] ηα 5}4}} ηοΐ Ὀδ δί 
81}, τ(ῃαϊ γε β5ᾶγ, Ὗα ν1}} ΒΡῈ δ ἴ86 Ὠδδίῃθῃ, 85 [Π6 ἔδυ} 165. 

33 οὗ ἴῃς οοπηίτ65, ἴο δεῖνα ψοοά δηά βίοηβθβ. «445 1]Πΐῖνο, βαι ἢ 

{||κα ἔπεσ νουβῃίρροῖβ οὗ ψοοᾶ δῃά βίοῃξδ 584}1 ποῖ 6 ρεγηι δα ἴο ἢᾶνα 
εἤεοῖ. Πεἤονδὴ τοῦδέ δβϑεῦὶ ἢ15 βονθσει σῃὙ οὐοῦ ἤδη, δηᾶ ν}}} ἀΪ5- 
Θηἰδηρ]Ὲ ἴδηι ουὖἱ ἴτοσῃ διποὴρ ἴῃς μοαίμθη ἃ5 ΠῈ ραϊπμεγεὰ {πεῖν ἐαἢο 5 
ἔτοιῃ διηοὴρ ἰδ Ἐργρίϊδῃ5. 

Θεσοηάΐγ, συ. 35--4Φοό. Ηε ν]}]] Ὀσιὴσ ἴΠπεῖὰ οὐ ἔγοπι ἴπ6 παίϊοηϑ ἱηΐο 
[Π6 ψ] ἀο 655 οἵ {πΠῸ ῬεορίἜθβ, ἃ5 μα Ὀσοιρῆι τηεὶσ [Δ Πθ 5 ἰηίο ἴῃ 6 ν]]- 
ἄεππιθ55 οἱ Ἐργρῖ, δπὰ ν"}}} ρ]εδα ν τ ἢ [Πδ παν 85 ἢ ρεαάεα ν ἢ 
{πεῖν ἐδ οῖβ ἰῃ ἀδγϑ ἰοηρ ἃρο---δὺὴα ψΊ ἢ τὴς σαπηθ γοϑυ (Παϊ [ἢ6 το 6]5 
ΔΙΏΟΩρ᾽ {Π6πὶ 5}4]] [4]] ἴῃ {π6 ψ] ἄσγηθββ, Ὀὰϊ (86 τευηηδηΐ 5Π4}} ἀραΐῃ ἴῃ 
ἴῃς τηουηίδίη ΒεΙρῃϊ οὗ Ι5γδ6] βεῦνα ἴη6 Γοσγά, ῆο ν}}} δοσθρὶ ἵει. 

ΤὨϊγάϊγ, νυ. 41-τ44.- Απά ἔτοτῃ (ἢϊς τΓεϑίογδεο {Π656 {πιηρθ 5841] 
ἔο]ον : τ. 7 εθονδῃ 5}.4}} ὈῈ βαῃοιῃθα, βεθὴ ἴο ὈῈ ἀοά πὰ δοκηῃον- 
Ἰεάρεα Ὀγ ἴῃς παίϊοηβ (ν. 41). 2. ἴϑγδϑὶ 5}4}} Κπονν ψβαῖ [εβονδὴ ἰβ, 
νῆξφη ἢς (1Π6]ς5 ἢϊ5 ἀηοίϊδηϊ Ῥγοιηῖβα ἴο ἴῃ6 [αἴ 6γ5 ἴο ρίνα ἴδοσῃ [ἢ 5 ἰαπά 
(νυ. 42). 3. ΤΏΘΥ 5841] (ἤδη αν ἴο ἤεασγί {Π6]γ ραϑί ἀοίηρβ δῃηά ἰοῖμα 
{πειιβοῖνεβ (νυ. 43). Απά 4. [Ώ6Υ 584]} 566 {μαΐ ποῖ δοοοσζάϊΐηρσ ἴο (Βεὶτν 
ΕΥ1] 45 [ἐπονδῇ ἄἀθαὶὶ ἢ τὨεῖὰ 411 [Ὠγουρἢ {Πεὶσ Ὠἰδίοσυ δῃά ἴῃ {πεὶγ 
τοβίογδίίοῃ, Ὀυΐ 845 ψτουρῃί ἔογ ἢ15 δι θ᾽ 5 5αἴα (ζ. 44). 

80, 31. ΤΙ Τιογὰ ψ}}} ποῖ ρῖνα Ὠϊτηβο] ἴο Ὀ6 δηαυϊγοὰ οὗὨ ὈΥ 5υςἢ 
θη. ὟΝ αῖ [ΠῈΥ ἀεϑῖτα ἴο πον δῦουϊ οἴμευβ οὐ {πειηβεῖνθβ [Π6Ὺ 5}4]] 
6 Ἰεῆὶ ἴῃ ἱρμοόσάηοα οὗ; πὶ ἀξ Ὠδ5 βοῃγοῖῃϊηρ ἴο (6}} (Ποῖ γοραγάϊησ 
Β]πγ56}. 

80. 44γε γε 2οἠιημἤἔἰα 9 γέ  οἠίηίς γοιγεεῖσες ἣ 
81. 2» τυΐφη...γεὲ οί(46)] Τηϊεγγοραίίνοὶν : σηα τυλφρε...ὧἦρ γὲ 2οὐἰῖδ 

γοργεεῖσες πο [815 ἀαγὺ 
82. ΤἼδς ῥσορβεῖ γεραγάς [ῃ6 ψουβῃ οα ἴΠ6 ὨΙρἢ-ῬΙο 65 85 (δηδδῃ- 

10 5. Πδδιμεηΐϊϑα ; Ὀὰΐ ῬΥΟΌΔΌΪΥ πδὴγ οὗ [πε δχῖ]οθ ἴο νῆομῃ ἢ6 5ροκα 
ψεῖα ἀπηίηρ ᾿ηἴο σομηρ]εῖς σοπίοσα τυ ψ] ἢ (ἢ 6 ἡδίϊοη5 διμοηρ ΟΠ 
{ΠΥ ψεῖθ. ὙΤεῖγ της ψψεύα Ἰοβίηρ ΠΟ] οὗ {πεὶσ ἀἸβι οἰ νθ 655 85 (ἢ 6 
ΡΘορὶε οἵ [εἐβοναῃ. ΤῊ15 ργδοίῖοδὶ ἀβϑὶ ]διίοη ἴο {πΠ6 μθαίῆθη (ἢ6 ῥτο- 
ῬΒεῖ σαργδϑθηίβ 85 ἃ ἀβ]  ογαία οὔθ, ΨΏΙΟΙ ἴῃ ΤΏΔΗΥ ο8565 ἰΐ ΙὩΔΥ ἢδνα 
Ὀεοη---οἴ, ([Π6 δῆϑννου οὗ [6 εχὶϊας ἴῃ Ἐργρί ἴο [ογειηϊδί, χὶῖν. 15--ςἥ10, 
αἶδο [6γ. 1, 25. ᾿ | 

ἴο 56γῦέ τυοοαΐ α»ὦὐ τ0..4] ΤὮδ βείνϊοβ οὗ (6 Ποαιἤθη 15 ἃ βϑύνιοα οὗ 
ννοοά ἀπά βίοπε, Ὀδυῖ. ἵν. 28, ΧΧΪ. 36; 15. ΧΧΧΥ. 19. ΤΏ ᾿πηαρα8 
ΕΓ οἴϊθῃ οἵ ννοοά, μ]αϊςἀ ννῖ1ἢ σοπια ρῥγθοϊουβ πιοίδὶ (15. χὶ. 20; [ογ΄ χ.' 
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ἴῃς Τιοοτά 6οΡ, βυγέὶγ ψιἢ ἃ ΤΡ παπᾶ, ἀπά νἢ ἃ 
βίγεῖοῃθα οὖ δύω, δῃηᾶὰ ψ ἢ ἔσγΥ ρουτοα οὐδ, ΨΠ|ΠΙῚ στὰ ]α 
ΟΥΘΙ γου: δηᾶ 1 1} Ὀπηρ γοὺ ουὖἵ ἔοι ἴΠ6 ρξορΐε, δηά 3: 
Μ11 ραῖθοῦ γοὺ ουΐ οὗ [6 σοιηςΠ|65  ΏΘΓΘΙῺ γε ἀγα βοδίζοσθα, 
ΜΠ ἃ ΤΙ ΡΥ μδηά, δηᾶ ψΙ ἃ βἰγεϊοηδα ουἷΐ ἄγη, δηα ν] ἢ 
ἔσΥ Ροιτοᾶ οὐἵ.Ὁ ΑΔ ῚΙ {1} Ὀτηρ γουῦ ᾿πἴο [Π6 Ψ]] ΔΘΓΏ 655 35 
οὗ 116 Ρθορίβθ, δπά {πϑῖβ ψ1}} 1 ρ]Θ δα ψἢ γου ἔδος ἴο ἔΔ6Ε. 
{1ΚῸ ἃ5 1 ρ]εδάβα νι γοῦν δῖ Πεῖβ ἴῃ ἴ[Π6 ψ]] ἀοπ655 οὗ [Π6 36 
ἰδῃὰ οὗ Ερυρῖ, 80ὺὸ Μ1]11 ρ]εδά νη ῇ γοι, 581 ἴμ6 Τιοσὰ 
αορ. Απᾶὰῖ ν}}} οαυδα γοι ἴο 855 πὰ ογ [Π6 τού, δηά 1 3) 

3; 5. ΧΧΧ. 22), ΟΥ̓ οὗ 5ίοῃξ; οἶἴἴξδη, μβονγενεσ, οἵ Ὀδβοὺ πηγαί] ονογαϊὰ 
ν ἢ σΟ] οΥ διϊνεσ. [{ 15 (ῃς ἀδδά σηδίίεν ἰῃ ορροϑιτίοη ἴο [ἐβονδῇ, [δε 

ἡ νιηρ αοά, (Παὶ ρῖνεβ ροϊηξ ἴο [Π86 δης 655. Οἱ ““σομηείῃ ἰηῖο γουγ 
τηϊηα ᾽ οὗ, χὶ. 5; [εἴ. νιῖ. 21, χὶχ. 5; [5. Χ. 7. 

88. ΤῊΪ τεβοϊα!οη οὗ [ῃ6 Ρδορ ες ἴο 51:η1|ς {Ππ᾿ππλβεϊνας διλοηρσ ἢ6 
Πρδίμθη 5841} υοίΐ Ξίαμᾶ ; [ἐπονδὴ τοῦ δϑϑεγὶ ἢϊθ ϑδονεγείρτυ οὐοὺ [ΠΏ], 
διηϊαϑβί [οστὶ 0]6 τηδηϊδοίδίοηβ οὗ ῃἰ5 ρονγεῦ δῃα δηῆρευ. 

γφἶφς οὐδν᾽ γ014} ὍΘ ΟΥὙ, ὈΘΟΟΙ1Θ Ἰεῖτρ ονεῦ γοι. δε τρί Βαπά (ἔχ. 
ΧΙ. 9; Ὀδαῖ. ν. 15) Δηἀ [ἢΠπ βἰγεϊομεά ουΐαττῃ (Εχονϊ. 6; Ὀ ει. νἱϊ. το, χὶ. 2, 
ἄς.}), γγεῦα ἰὑγηθα δἱ (6 ἜἽχοάϊιβ ἀραϊηβί {πο ῖγ δηθιλῖθθ, ΠΟΤῈ ῬΔΥΓΥ δἱ 
Ἰοαϑί (ΠΕῪ γε ἀϊγεοίε ὑροι (ῃς ἀϊδουεάϊθηςϊ ΡΘΟρΙ]ς {μειηβοῖναβ (νυ. 35). 

84. 2.64 2602] ὈΘΟΡΙΘΒ. ὙΠπουρῇ Ιβγαθὶ ννὰβ ἴἢὴ Τἀρνιν ἴῃ (Π6 
ΒΑὈΥ]οηΙδη θα ρίγα, [815 Ἔπιρὶγα εἰ Ὀγασθα τ ΠΥ ΡΘΟρΡΪο65, ἴδε ννου]Ἱά 85 ἴἴ 
ννὰ5 ἴβεη πονῇ (ςΐ. οἢ. Χν].) ΕὈΓΙΓΔΟΥΪΎ στὰ] ννὰβ δηϊδῃρ] θα διηοηνσ 
[6 Εργρἕλῃβ, πον ἰΐ ἰ5 δηἰδηρ]θα διμοὴρ 81} πδιίοηβ; ᾿ξ 51.4}1 πον 8 
σαϊβογεά οὐἱ 45 1ἴ ννὰβ 1 [ἢ6 ΟΠΏΘΥ Δρ6. 

8δ. οὗ 4.4 2εορ[δ] ῬΘΟΡΙθ8. Τῆΐϊβδ ν] ἄεγηεθβ οὗ [ἢ6 Ρβορ]ββ 15 (6 
ϑυτο- Βα υ]ομΐδη ] άογηεβϑβ, δα ]οϊηϊηρ [ῃ6 ΡΘΟρΡ]65 διηοηρσ ἡ Ὠοπὶ ΠΟῪ 
γνοΤα αἀἰβρεοῖβεᾶ; 85 (Πδΐ Ἰηΐο ψ σὴ [Π6ῖν δίμειβ γαῖα Ὀσουρηΐ ννὰ5 [6 
ὙΠ] άογπθβ5 οὗ Ἐργρί, 1.6. δαἀ]οϊηίηρ Εργρί. [5. χ]. ἵ-ττῖῖ 4150 σερίθ- 
δ6ηΐ5 ᾿εβονδῇ 85 πῃηδυοῃίησ δ [ῃς Το οἵ ἢΪβ Ῥθορὶβ, γεαβειηθὰ ἔσοιι 
οχὶὶθ, [χουρὴ ἴῃς ψ]]ἀεγηθθα ἔγοση Βαῦυ]οη ἴο Γοπιϑαίθῃ. ἘΖεὶς. τη Ὺ 
[Ο]]ονν Ηθοϑβ. 1ϊ. 14, 15, Ὀυΐ οἷ. [6Γ. ΧΧΧΙ. 2 567. 
Ὥς ἐπὶ ἔο 2] ΜΝΙΆ πο ᾿ηϊεστηθαϊασίθβ, ἢο θαίμθη. ρθορὶα οα 

Ὑν ο56 (ΘΠ οννϑΐρ ἴΠοῪ σου ]ὰ 5ἴαν {Πϑιηβεῖναβ, δ ϑο  αΕ]γ οσαΐ ΟΗ͂ ἔγοιῃ τΏθῃ 
δηὰ δίοῃα ψ τ [πεῖν αοά (Η. 5.1}. 14). [ἐμονδὴ}β ““ ΡΙεδαάϊηρ οὐ] ἰραίϊίησ 
ἰδ Βοιμείπηθ5 ἴῃ ἰου Ὁ] 6 ἀεοας (ἢ. χνὶὶ. 20), βουῃμδίίπηθθ ἴῃ ψοσὰβ οὗ 
τϑάβοῦ ([5. 1. 18; ΜΙς. νἱ. 2 σε9.). (Οδιβογεὰ οὐ ἔγομιν (ἢ6 πδίϊοηβ δπὰ 
ἔατ ἴτοτῃ {Πεὶγ βεάυςῦνε ᾿ἰηθβπξδηοαθβ ἴ5γαθὶ νν1}}} τεβροηὰ ἴο (μς ἀϊβοὶρ] πα 
οὗ Πεσ (σὰ 85 ἴῃ ἔοσιηου ἀδγς (Ηο5. 1. 15). 

87. 20 2α:: τρέν ἐΐέ γοα} Δοροοταϊηρ ἴο ἴΠ6 ἀδᾶρε οὗ [με ἰδησυᾶρε 
(μεν. χχνὶ. 32, οὗ. [6Γ. χΧχὶϊ!. 13) [Π6 τοὰ οἵ 5ίβε ἤεῖα 15 (δαὶ οὗ (6 
5ῃορμοσά, νὨ] ἢ Πα 565 ἴῃ σοπηίηρ Π15 οοΚ. ““Τδς ϑῃερΒογαϑ οαὐτὶθα 
ἃ 51ΔἘΕ (Ρ5. χχὶ!. 4; ΜΙςο. νἱϊ. 14; Ζεοΐ. χὶ. 7) ἀηᾶ υϑεᾶ 1 ἴῃ σουηίίηρ 
ψΏδη. [ΠΟΥ Ὀτουρῆῖΐ ἴῃς Ὀοαϑίβ ἔουἢ ἔγοτα [6 ρἷασα ῆθτα [Π6Υ ννοσα Κορὶ 
Οἵ ταδᾶς ἴΒετὴ ρὸ ἰηἴο ἱϊ. [{ νγὰ8 Οἰιβι ΟΠΊΔΣΥ ἴο σουπῖ (86 ᾿εδϑίβ Ἐν 
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Ὑ1} Ὀσηρ γοὺ ἰηΐο [6 Ὀοῃά οὗ ἴῃ6 σονεηδηΐ: δηᾶ 1 νψ}}} 
Ρυτρα οὖ ἔγουι διηοηρ γοῦ [Π6 τοῦ6]5, δηά {Π6πὶ [παῖ ἰΓΔῃ5- 
51655 δραϊηβῖ ἢγ6: 1 ΜΨ1} Ὀτίηρ {[Πδτὰ ἔοτἢ ουΐ οὗ [16 σουηίτν 
ΜΏΕΓΟ {Π6Ὺ βο͵ουτη, δηα [ΠΟῪ 5}4}} Ὡοΐ δηΐου Ἰηΐο [6 ἰαπὰ 
οὗ Ιβῖ86]: δηᾶ γε 514}} Κῆον ἴμαϊ 1 χγὲι ἴῇ6 ΤῸΟΕΡ. ΑΚ 
ἴογῦ γοῦ, Ο ποιιβὲ οὗ βγϑε], ἴἢ5 5: (ἢ Τοτὰ σον ; ὅσο 
γ6, 56ῖνε γ6 δνοΙΎ οπμδ 15 14οἷβ, δηά μοιϑαΐϊετ σύῴο, 1 γε 
Ψ11 ἢοΐ Βοαικδὴ υηΐο πη: Ὀὰΐ ΡοΙ]]υϊῈ γα ΤΥ ΒΟΙΪΥ ΠδΙ]6 
ὯῸ ΙΏΟΓ6 ΜΈ γοὺτγ ριῆθ, αηὰ ψ ἢ γουγ 140]15. ΕῸΓ 1ἢ της 
ΠΟΙΥ τηουπῃΐδ!η, ἴῃ (ἢ6 πιοιιηΐαίη οὗ [ἢ6 ΠεΙρῃς οὗἨ [5.86], 
β8 ἢ (ῃς Τ,ογὰ ΟοΡ, ἴμδσγε 514]} 411} ἴῃ6 ἤομ56 οὗ [5186], 4}} 
οὗ [θὰ ἴῃ ἴἢ6 Ἰἰαηά, δεῖνα τὴ8 : ἴἤδτε Ψ1Π1 δοοαρὶ ἴῃ, 
Δα (ἢεγ Ψ11Π1 τεαιῖσα γοὺυγ οἰεγηρθ, δηά [ἢς ἤγϑί 105 
οὗ γοῦγ οΟὈΪδίοη5, ψι ἢ 411} γουγ ὨΟΙΪγ ζΖἀζηρο. 1 ἍΜ11 δοοδρῖ 
γοῦ ἢ γον 7 ϑεεῖ βανοῦγ, ἤδη 1 Ὀτηρ γοῦ οὐ ἔτοηι [6 

ἀδγ ([6γ. χχχῖϊ. 13}, ἀϑυα!}}Ὺ ἂἵ Ἔνθηΐϊηρ ἤθη ἔΠΕῪ σᾶηλθ Βοιμα (ΤΉ ΘΟΟΙ. 
ΝΠ. τ6; Νγρ. σεογρ. τν. 436), ϑοῃηθῖμη85 ἔὐγ]06, τηοσγηΐηρ ἀπά δνθηϊηρ 
(νι. “εἴ. 11. 34}, Ὀ1]]1πλ. οἡ 1 εν. χχν]ϊ. 22. 

ὀομα οὗ ἐἦέξ εουέεμαρ Τὴθ σψοσὰ ““Ὀοηᾶ᾽᾿ 15 οἴμογνῆβα ἀπκηόνη. 
1ΧΧ. τοδάϑ: δηὰ 1 ν1}} σαυϑε γοιι ἴο Ρὸ ἰῇ ὈΥ πυιροσ, ἷἴ.6. σοῦ δ Ϊ 
ἴῃ βρϑοίδὶ οὐ ῥργεοῖβε (816 (15. χὶ. 26;  (ῇγ. ἰχ. 28; ΕΖ. υἱῖϊ. 24). 
ΤῊΪΒ5 οδττῖε5 οἡ ἴπ6 ἤρυτα οὗ ραϑϑίηρ ἀπάσδγ [μ6 5.48, ἀπά 15 διηριβθα ἴπ 
Ψ. 38. ΤΙ ψοσὰ ““σονεηδηΐ᾽" 15 ῬΡΟββί]Υ ἃ ἀυρ]ἰςαῖα οὗ ἴῃς πεχὶ νοτά 
Ρυγρο᾽ (ν. 38). ΤῺὨς δχργεβϑίοῃ “δ οὐ, ἐγε φεφεφιδε᾽" ἈΔΥΑΙΥ οὗἉ 1561 
Τηθδη5 γτο (εἶ. οἷ). ν. 3), ποῖον ἴθ [6 ἰάδα οὗ ἔδνγῃεβθθ βυὐτα0]6 ΠΟΤ. 
ΓΙ. 76Ὁ. 111. 14. 

88. εβοῦθαβ ἴῃς οἴποσ 5β'άθ οὗ [π6 Ῥσγοοεββ ἔτοηι ζ. 37, [Π8 βεραγαίϊῃρ' 
οὗ [ῃ6 υηννοσίῃΥ ἔσο δηγχοηρ' [ἢ ΡΘΟΡΙΘ, οἰ. χχχῖν. 17, 20. 
απ ἐἦεν τλαδέ ποΐ 6147] Βαῦ ΠΟΥ. ὙΤΉΘΥ 5841} ΡῈ ὑσουρμὲ ουὖἱ Ὀυϊ 

58|4}] [411 1ὴΏ [ῃ6 ὙΠ] δγηθβ5 οὗ [6 ῥβορὶθβ δ5 [86 σθῦβ]]οιβ σθηθγα 0 ἢ 
δίογει 6 {61} ἴῃ [86 νν]άογηοϑ5 οὗ Ερυρί. 

89. ΤΠδ ρῥζδβθηΐ ἰοχί τηυβὶ τοδά : (ὐο, βεῖνε γε δνεῦ οἱς ἷβ ἴἅοΪ]5 ; 
Ῥαΐ ΒοΙΘΔΙΟΥ ΒΌΓΘΙΥ γε 58.411 Πεαγῖκθη ἀπο τη, ἀπ ὯΟ ΙΟγα Ῥτοίδῃδ ΣΩΥ͂ 
ΒΟΙΥ πᾶτης Ψ] γοὺγ οἱ β (οἵ. ν. 26), οἵ. χχὶ. 28, 39. ΤὨΘ ἰτομῖοδ] 
δάνϊοθ ΟΥὉ σΟὨΟΘΒΒΙΟῺ Ταΐδυϑ ἰο ζῦ. 232, 33, οἵ, Αἴ. ἱν. 4. 

40. Ἐοβδυπηθβ ὑζ. 34--98, Δπα ΟΔΥΓΙΘ5 (Π656 νεῖβ65 ἃ βίδβρ Πιγίμοῖ---ἴίο 
[ὃς τοβίογαϊίοη (ζ. 41). 
7) οὩ» οδεγἱ",95) ΑἸ Υ5 τεπἀεγεα οὐδαξέονς ἴῃ ἘΖεῖὶς., ἐχοθρί οἰ. χῖν :. 

ΤΩε ἰἄδα οἐχργεββεα Ὁγ (86 ψοσζὰ δρρθᾶχβ ἰη οὗ. χὶν. δηὰ χὶνὶ!ὶ., 
Ώοτο ἱξ 15 πϑεὰ οὗ [Πα ροτίίοη οὗ (ῃ8 Ἰαπά ἀενοῖεα ἴο Ξρεοΐδὶ δηᾶ βασγεὰ 
1565. “ΕἸχϑίγ5,᾽ τρᾶτγρ. εὐτο, 1.6. [86 Ὀεδβὶ οὗ γουγ οβεγηρβ. 

41. γοιε τοῦ ὙΟῸΤ στυόεξ σανοι»}] Τὰϊ. αρηξαϊεέ, οΥ, η ὅϑεθῖ Βα νοῦ σ. 
(1.6. Ἀθη 1 5116]}] 10) 1 ν}}} δοοερί γου. “ΤὮΘ Ἔχρυθϑβίοῃ 15 υβϑᾶ Πόσα γ᾽ 
οὗ {86 συνθεῖ ϑῃλοΐτα οὗ βδοσίῆςε, μαγαϊγ ἢρυγαί νου οὗ [Θμονδἢ Β οοια-- 
ῬΙαἴϑαμοθ. ἸΦΥ., ας 8 5ύνεεῖ βᾶνουγ, 15 ὙΠΟΙΙΥ ἱπυρσόθῦ]α. 
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ῬΘΟΡΙΘ, δῃὰ ρδίμοσ γοῦι ουὖἱ οὗ [6 σουηΐῖγε5 Ποσαίη γα 
Ὦανα Ὀδθῃ ϑβοδίζεγβα ; δηα 1 Μ}}} θῈ βδῃοι θα ἴῃ γοιι Ὀδθέοσα 
[ηΠ6 Πποαΐθῆθῃ. Αῃὰ γε 5η4]}] Κῆον ἴδὺ 1 ἄγε ἴῃ6 [,0ΒΡ, 
ΏΘη [ 58}.4}} Ὀτηρ γοι ἰηΐο ἴμε6 ἰδαηά οὗ 15τδ6], ἱπίο (6 
ΠΟΥ ,07 ἴΏ6 ψΠΙΟἢ 1 ρα ὉΡ λ]η6 Πδηὰ ἴο ρῖνα ἰΐ ἴο 
γουγ ἔδίμοσθ. Αηά {ῃ6γὰ 54] γ6 γθη θ  .Γ γοιγ άγ5, ἀπά 
4}} γοὺγ ἀοϊηρδ, ΝΜ ΏΘΙΘΙη γε πᾶν θθθη ἀδθῇ]θα ; δηά γε 5}4]} 
Ιοίῃ8 γουγβεῖνεθ ἴῃ ὙΟῸΓ οὐ 5ρῃϊ (οσ 4}1} γοιγ δν}}8 (δῖ 
γ6 Πᾶνα οοιημηἰ64. ΑΠα γε 5}4}} Κηον ἴμᾶὶ 1 αγὲ [6 
ΓΟΒΡ, ἤθη 1 ἢᾶνα ψγουρῃς ψ]Γἢ γοῖϊ ῸΓ ΓΩΥ Ὡδηη6᾽5 58Κ6, 
ποῖ δοοοσάϊηρ ἴο γοῦν Μ]ΟΚΟα ψγαυ5, ΠΟΥ Δοσογαϊηρ ἴο ΥγΟῸΓ 
οοττιρὶ ἀοϊηρβ, Ο γε Ποιιδε οὗ ἴ5γ86], 5411 τμ6 1ογὰ σον}. 

Μοθονοσ ἴμ6 ψογὰ οὗ ἴῃῆ6 ΓΟΒΡ σᾶπηα ὑηἴο Τη6, 58 υἹηρ, 

δε ταμοί βεαῖ ἐρε γομἢ ΤΑϊ. σεῖ τὴς βαποι γίηρ ἴῃ ([Ὠτουρ) γου ἰῃ (ἢ 6 
βρης οὔ ἴῃς Βοδίῃεη (οσ, ββενν τηγϑεὶί μο]γ). Οη [δε ἰάθα οὗ “"βαης ν᾽ 
οἵ. σ. 9-ῆὲ τεοορτίβεα δ σοά. ΤὍΤλε αἰβρεγβίοῃ οὐ Τεμονδὶλβ ρβεορ]β 
ἀετοραῖεα ἴῃ (6 εἐγεβ οὗ (6 Βεαίβθη ἔτοιῃ [ἷβ8 ροννεῦ (οἷν. ΧΧΧΥῚ. 20); 
ψ θη {ΠΕῈΥ 566 ἢὨΐβ Ρ6ΟΡ]6 γεβίοσεα [86 ἢδαίῃθῃ νν1}1} Κηον [παῖ ἰξ νγαβ8 ἴοσ 
{πεὶν Ἰπίᾳυϊ (δαὶ ΠΟῪ γεγα σαϑὲ ουξ (οἢ. χχχῖὶχ. 23), ρδυισΌ ]ΑΥ]Ὺ ΜΉΘ 
Αἰζου χεβίοσαιΐοη δηᾶ ρῥυγὶ βοαϊίου [ΠΟΥ 566 ἴμθλ ῥσοίθοϊβα δραϊηβὶ ἰῃ 6 
σου [1655 μοβῖβ οὗ Οορ ὃὈγ [εβονδηδβ αύὰ. Τῆυβ [ἐμονδὴ ν]]} “ἸὨχουρἢ᾽" 
᾿ἷβ Ρθορῖβ, ὈΥ ἷἰβ ἀεα]!πσ ψ ἢ [μετὰ ἴῃ (Πεῖν σεϑιοσδοη, ἀρργονθ ᾿ἰπὶ- 
561 85 δοά- Ἴμοι ννὨοἢ Οοά ἰ5---ἰὴ (ἢς 5ἰρῃξ οὗ [ῃ6 Ὠοαίἤῆθη. 

4383. Τἢ ροοάηδθ5 οὗ [Θἤονδῃ ἴῃ σεβίοσιηρ [ἢ 6 πὶ 5Π4]] 8}} (Πεὶν μθαγίβ 
νὰ ἀΡΒοσγθηοα οὗ [Ποὶγ οσῃ ραϑὶ ἀοϊηρβ, οἷ. χνὶ. 61. 

ἐρέλε...η2. γον» οτυγε σἰρ 2] Οἰηὶϊ Ζ72 γ0247, οτογι εἵρἠξ, οὮ.. νἱἷ. 0. 
44. Απά [6 ἢηΔ] ἰβϑια οἵ 811 5141] θ6 {παἰ (86 Ῥϑορὶβ ν1]}} Κπον ἰῃαΐ 

6 5 ]ἐοναῃῆ. [ἐν δηὰ Οδηῖϊθ 541} αδἰϊκα πον (μαὶ (ες Οοά οὗ 
15τ86] 1ῖ5 αοά δἱοῃθ. Ο(. 15. χὶ. 5. “ἴὰε ρἱουυ οὗ (6 1,οτά 5141} 6 τοὸ- 
νελ]θὰ δῃὰ 41] ΗΠ ἢ 511.}} 566 ἰἴ τοσϑίμοσ,᾽" 58. οἷἱ, 15, τό, 22. 

υῦ. 45---Ὸ Ὀεϊοηρ ἴο (ἢ. χχὶ. 
Οη [ἢ6 Ῥτορμεῖβ ῬὨΠΟΘΟΡὮΥ οὗ Ὠἰβίοσυ, ἷβ ἰάδεα (ῃδξ ἰξίουΥ 15 [ὲ- 

δονδὴ ορεγδίίηρ ἔοσ “" 815 πδῃγεἶβ 58 Κε,᾽᾽ οἵ. [πἰστοἀποϊίοη. 

ΓΗ. ΧΧ. 45--ΧΧῚ]Ὶ. 32.. ΤῊΞ ΑΥΕΝΟΙΝΟ 5 ΟΚῸ ΟΕ ΤῊΒ [ΟΚΌ, 

ΤἝε ρῥᾶϑϑᾶρα ΧΧχ. 45-.ώ9 ὈΕΪοηρΒ ἴο οὗ. χχὶ. (45 ἰῃ ΗεὉ.). Τῆς [τη 
ἴο ψ οὶ [ἢς Παρίου 5 ἴο Ὀ6 δϑοϊρῃβα ἰ5 [6 βεαυὶν ρεγοά οὗ Νερυοδαᾶ- 
ΠΕΖΖΑΥ 5 Ἰηογοηθηί5 ᾿νοϑίνψασάβ. ΤῊ ῥιοόρδεῖ ἰογεβδεθβ ἴῃς σοτηΐηρ 
ἀεϑοϊαίίοῃ οὗ ἰβγδθὶ ΌῪ [6 σοῃααδγοῦ, Μοῦ ἢ6 ἜΧΡγαβ568 τη 6. (86 
ἤρατε οὗ α ἀενουπηρ ἔτεα, σοηβυμηχίηρ 411] ἰηα βου ταὶ πίε ϊγ. Τῇ ραᾶ9- 
ΒΑΡ δ48 ἴνο αἰν]ϑοηβ, οἢ. Χχ. 45---Χχὶ. 27, Δα χχὶ. 28---32. 

Εἰτοὶ ἀϊνιϑίοη. ΧΧ, 45---ΧΧΊ. 27. 
(η) χχ. 45--49ς. Α σοῃβαρτδίοη 5841] Ὀς ἸΙρῃιοά ἴῃ [Π6 ἔογεβί οὗ [ἢ68 

δου, νι ϊοῦ 58}8}} οοηβυτὴς 4}}, [ἢ6 στεεὴ ἴχεα δηὰ ἴῃς ἀτσγ. 
(2) χχὶ. 1--. Ἐχρίδηδίίοῃ : ἴῃ 6 ϑνοζά οἵ ἴῃς 1 σὰ 514}1 Ὀ6 οἡ [ετι- 

ΕΝ 
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46 ϑοη οὗ πηδῃ, 5εῖ [ἢγ δες ἰονψασζὰ [π6 βουΐῃ, δηᾶ ἄσγορ ἐὰν 
«ὐογα τονατὰ [6 βου, δἀηα ῬσορἤθϑΥ δραϊηβὶ ἴῃ6 ἔογϑϑί οὗ 

47 ἴῃς βουῖῃ δο]ὰ ; δηᾶ 84Υ ἴο [Π6 ἔοσϑβὶ οἵ ἴῃς βου, Ηθδγ 
[η6 ψοτὰ οἵ ἴ6 [0ᾺΡ ; ΤὮῊὰ5 5811} [ῃ6 Τ,ογτὰ ον ; Βεοδοὶά, 
Ι τοὐἱὰ Κιημάὶθα ἃ ἤγε ἴἷἴὴ ἴῃ66, δηάᾶ ιἴ 51.4}} ἀθνοῦῦ ἜΈΣΥ 
δγδθη ἴτ66 ἴῃ ἴδε, δηα δυο ΟΥ̓ ἴτε : [06 ἤδιϊηρ δια 
5|4}} ἢοῖ Ὀ6 αυρησῃρα, δηά 41 ἔδοθϑ ίσγοιῃ [ἢ6 βοιτἢ ἴο [ἢ 6 

48 ΠΟΥ 518}} Ὀ6 Ὀαυγηΐ ἰῃμογεῖη. Απά 411] βεϑῇ 5}4}} 566 (δὲ 
Ι τῇς ΙΟΒΡ πᾶνε Κιηῃάϊεα 1: 11 584}} ποῖ 6 χυθηςῃοά. 

49 ΤΏδη 5414 1, Δἢ Τογὰ ὅορ, [ΠΥ 54Υ οὗ τη6, Ποῖ 6 ποῖ 
ΒρΘΔΚ ρδΊδῦ]θϑὺ 

βδίϑιῃ δηά ἢεὺ βδηῃοίιδσθθ, Δα οἡ ἔπ ἰαπα οὗ ἴϑγϑε]. Εἰρῃίΐδθουβ δηά 
νυ] οκεα 5}8}1 ρευίϑῃ ; δῃὰ τηθῃ 5}4]} Κῶον ἴδαὶ ἴῃς Ιογὰ ἢδῖ ἀγανγῃ 

τ Αρὶ Ε ἴδε ρτορβεῖ δἱ [με τβουρῆι οὗ 3) τυ. 6, η. ἰϊδίουι οὗ [6 ῥσορβεῖ δ ἴῃς βουρῆϊ οὗ [πε σομιΐησ 
ἀπ : Ἢ 5841] 411 τηδῃ Ὀ6 αὐ ιαίεά δηα οσοοηίουπάοά. 

(4) νυν. 8---τ. ϑουρ οὗ [δες ϑνοζά---ἰῃς συνοζὰ οὗ ἴῃς ογὰ πὰβμοιοά 
84 {γΡ 5 εα δραϊηβὶ [γι βδ] θη. 

(5) υν. 18---Σδῇῦ͵ Ηδ ν}ο 15 [ἢ βυνοσά οὐ νυ ]θ] ας 1, [6 κίηρ οἵ ΒΑδγΥ- 
Ἰοη. Ἴδα ρτορπεῖ τοϊυτηρ ἴο ἴῃς ροϊηΐϊ ἔτοτῃη ψὨΪΟΒ μα Ξἰατίεα στερτθ- 
βϑηΐίβ {86 Κίηρ οὗ ΒαΑΌΥΪοΟΙ μασι αἰϊησ ΨψῃρΙμοΥ ἴο τηαγο ἀραϊηδὶ ΑἸθθοῃ 
οΥ Γἐπιβαίεῃ. Ηδ σοηβυϊῖβ (ῃ6 ογᾶοϊα δῃὰ ἴμ6 Ἰοΐ σοιηεβ οὔἱ “[6πὶ- 
5816. 

Χχ. 45-ώ90. Εἴρυτε οὗ ἃ ἔογεϑβί ἴῃ ἡ ΒΙοἢ ἃ ρτεαῖ οοηβαρταίίοῃ ἰ5 Κίἢ- 
ἀϊςά. Ὅῇὴδ ἔτεα 15 ὉῃαυθησῆδΌ]α (τυ. 47, 48), ἴ{ ἀδνοῦγβ 411 αἰἶκο, [86 
στθθῃ ἰγθα δηᾶ ἴῃς ἀτγ (ν. 47) ; 411 ἔδσθϑ ἔγοιῃ ποσί ἴο βου 5411} θὲ 
βοογοῃϑά Ὁγ ἱί (ν. 47); δῃηὰ 41} βεβϑῇ 5}8]1 5εε (ἢδί 11 ἰβ ([ῆς μαηὰ οὗ ἰῃς 
Ι,οτὰ νοῦ .Δ5 Κὶἰ μα ]θα 50 στοαὶ ἃ ἤδιης (ν. 48). 

48. 214 τοιλ] ὙΒουρῇ ἴῃὰ τοΐθγεηοα 15 ἴο [πἀΔἢ πὰ 7658] 6 
(κχί. 1--5}, [86 ἰδ “δου Βαγάὶγ πχδδὴβ ἴΠ6 βδουϊ οὗ Ῥαϊεβίϊπο ; 
ταῖμοῦ ἴῃς ψΠ0]6 ἰαπὰ οὗ Ῥα]εβίϊης ἔστοτῃ [Π6 ροϊηϊ οὗ νἱενν οὗ [6 ῥσορδεῖ 
τοϑι ἀϊηρ ἱπ (ἢ 6 που. Τα “ογεβῖ οὗ [ῃς πε] 4" Παγάϊγ γϑίδσβ ἴο 1,6 08- 
ποη, δυΐ Ὀεϊοηρβ ἴο (86 ἤρσιτε, ψϊοἢ, ποννανοσ, 1 θα μοη ΤηΔΥ ἢδνς 
βυρραοοίοα (χν]!. 3; [6Γ. Χχὶ!. 22), ὙὍΤῺῊΘ “᾿βοοσοβίηρ᾽ οἵ 411 ἔδοθε οτα 
ποσί ἴο βου (ν᾿. 47) 15 αἷβο ρατί οἵ (Π6 ἤγσυτε, Πουρἢ ρον εχ! ν 
Ἔχργαβϑβϑίηρ ἰῃς εἤξοϊ οἡ 41} ψῇο Ῥεμῃο]ὰ [ῃ6 στϑαί ᾿παρτηθηΐβ οἱ ἴβτδεὶ. 
ΤΏΘΙΘ ΙΏΔΥῪ Ὀ6, Πονγεύοσ, ἃ σογῖδίη ταϊχίατα οἵ ἤἄρσιγες, ἰἤοβα ῇοβα ίδοαβ 
16 βοοσοῃδα Ὀεΐηρ πὸ οἴδογ ἴδῃ ἴῃοβθε ννῆο, τοραγάθα 85 ἴγθοβϑ, 816 
ςοηβυπηθά---νὶΖ. 411 Ηδ5 ἢ ἔγοπι [ἢ βου ἴο [86 ποτ 1 Ιβτδ6] (χχὶ, 

» 4). ' 
᾿ 44ε σοιᾷ "εἰ ἴδ δο]ἃ 1π 159 Βουῖδ, [ῃς απ οὗἉ [Ξ5τ86] (χχὶ. 3). 

49. “2επαξ ῤαγαῤῥίεε) οΥ, 5ἰτη 4 65---ὐσ ἢ (6 βυρρερίοα ἰάδα [Πα 
ἴμετβ 1165 Ὧο σθα] τυ ὈΘΠηα ἰμϑτ (χ|}. 21--28). Ὅὴδ ῥσορβεῖ, ἱπάςοὰ, 
σϑηποῖ υἱΐεσ ἃ βἰαϊθιηθηΐ Ρ]Δίη]γ, Π6 τουδὶ (ἄγον ἰΐ ἢτϑί ἱπίο ἃ ἤἥρυτα; 
[Π6 5Άπ|6 15. ἔγιϑ 4150 οὗ [βδίδῃ, πουρὴ [ῃ6 ἤἥρυτεβ οὗ [Πα Ἰαϊΐοσ ρσορβεῖ 
ἅτ Ὀγοῖ δηὰ ροϊηϊβα, 1] 6 ἰμοβ6 οὗ ΕΖεϊς. αγὲὸ ονευ]ϊοαάδὰ νι ἀεφίδὶ]ς. 
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Απὰ ἴῃε νογὰ οἵ ἴῃ [ΒΡ σάτα ππίο πιὸ, βαγίῃηρ, ὅοη 21 
οὗ χτηδῃ, 8εῖ τν ίδοθ ἰοναγα 76γιβαίθη,, δῃα ἀτοὸρ 20} τυογί 3 
ἰονατὰ [ῃ6 ΠΟΙΥ ρῥΪδςσθβθ, δῃηα ΡῬγορῇσϑυ δραϊηδί τῃ6 ἰαηα οὗ 
15.856], ἀμ 540 ἰο [ἢ6 ἰαπά οἵ 5γδεὶ, ΤὭι5 βδ! ἢ [ῃ6 1.050 ;3 
ΒΕΠο]ά, 1 αρὲ δραϊηϑί [ἢ66, δηᾶ ν1}} ἄγαν ἔοσί ἢ ΤὯΥ ϑννοσα 
ουἱ οὗ μἷ5 5ῃδαίῃ, ἀπ Μ11] ευἱϊ οδ΄ ἴτοτῃ ἴῃ 66 (6 τἱρῃθ οι }5 
δηά [ἢ6 ψιοκοά. ϑεείηρ 6 [Πδΐ {- ψ1}} ουϊ οΗ͂ ἔοτὰ [Π66 4 
τὴς τἱρῃίθουβ δηᾶ [ῃ6 σψιοκοά, {μογείοσε 5}4}} τὴν ϑψοσά ρὸ 
ἴοτί ἢ ουὖἱ οὗ Ὠϊ5 βῇεβαιῃ δρδϊηϑδῖ 4}1 69 ἔγοπὶ [ἢ βουτῇῃ 20 
[Π6 ηοτίῃ : [Παϊ 41} βδθϑῇ τᾶν Κῆον [πα 1 τ[ῃἢ6 ΓΟΒΡ Πᾶνθ 5 
ἄγανῃ (οσίἢ ΤΥ ϑνοσζά ουὔΐ οὗ ἢΪ5 5Βῃ δίῃ : [[ 5}4}} ηοΐ ται γῃ 
ΔΏΥ ΠιοΟΙΘ. ΞΘΙΡ (πεοσείοσα, του ϑοὴ οὗ πιᾶῃ, σι} [ἢ6 ὁ 
Ὀγρακίηρ οὗ 4ἦγ Ἰοίῃβ ; δῃηὰ ψιἢ ΟΠ ΓΟΓΏΘ655 5 σῇ Ὀδίογα [ΠΕΣ 
6γε5. Αμπά [Ιἴ 5141} 6, ἤθη [ΠΘΥ. 5ὰΥ υηΐο ἴῃ66, ὙΝΠΕΓείοσα 7 
ϑιρῆσδδὶ τοα (δὲ (Ποὰ 5Π4]0 δῆβινε, ΕΣ ἴῃς ταϊηρβ ; 
Ὀεσδιιβα 1ξ οοιῃοίῃ: δηᾶ δνεευ ἤδαγί 5}4}1] στῃηδὶῖ, δηᾶ 4}} 
Πδηδς 5}4}} Ὀ6 ἔδβθῦ]θ, δῃα βνϑῦγ ϑρι τ 5}4}} ἰαἰηΐ, δηὰ ]] 
Κηθ665 504}1 θ6 ψϑαῖὶς ας ψγαῖθυ : 6 ῃο]ά, 10 σοπλείῃ, δηὰ 584}} 
Ὀ6 Ὀτουρῆϊ ἴο ρ455, 5411 [ῃ6 Τιοτά σοῦ. ᾿ 

Αρδίη ἰ[ἢ68 ψοτὰ οἵ ἴἢ8 [ΟῸΒῸ οδπγ6 πηΐο [η6, βαγίηρ, ϑ0ῇ 9 

Τῆς ψοσζὰβ κεν ον ἴἢ6 Ρ6ΟΡΪο ἰοοῖς ποίϊος οὗ (86 ῥσγορδιει᾿β ρεδου] ατῖ- 
(165, δηὰ μον Βα Ὠ΄56 } [ ψγὰ5 σοηβοϊουβ οὗ [Π6 πη ργαϑϑίοη 15 ΤΔΏΠΘΓ 
τοδάβ. Οἱ, χχίν. 18. : 

ΧΧΙ. τ--δ. Ταβα νεσβοβ, [μου ρἢ 5111} Θριτγαῖῖνα, ἀγα Ρ] πον ἴμδη (ἢ 6 
τεσεάϊηρ, οὗ νη ἢ (Π6Υ διγηϑ ἢ (Π6 Θχρ᾽δηδίίοη. Τμα 5βνψογά οὗ (8 
ἔοη 15 ἀταννῃ μη }}ν ἔτοπι 115 βϑῃδθδίῃ, ἴο νοι 11 5}}4}} ποῖ ταίυσῃ 
(ν. 5); 1 15 ἄγαννῃ δραϊηβί [6γυ 58] 6 πὶ δηὰ 15 βαποίπδγιθς (ν. 2) ; 11 514]] 
ΒΙΑΥ ἱπα!βοσ λπαίοὶν πρῃίεουβ δπὰ νἱοκεὰ (Ὁ. 3, οἔ, χχ. 47), δῃπά 4]}} 
βοοἢ 514}} πον ἰπαὶ τὶ 15 (Π6 Ξνοσχὰά οὗ (6 Ι,οτά, αδπὰ (δαὶ ἴἰ ἰ5. Ὠϊ5 
Βαμα ἴῃαὶ τσ ε]άς 1 (ν. 5).---Ενεῃ ἰο-ἀαν [με βίυάγ οὗ 5γὰ6}᾽5 ἢϊϑίουυ 
ΟΟΟΟΡΙ 65 Ἰηθῃ, δηά ἰἴ5 Ἰθβϑοῇβ ἅγὰ ποί γεῖ Ἄχῃδυβίθα. 

2. 4.ὲ ἀοΐν ῥέαε5)] Οὐ, Ξαποίιαγίεβ Ὑμ6βθ6 ἀγα ποί ἴἢ6 τιγα]ὶ 58}0- 
(παγίθ5 οσὐὁἨ δίσῃ ρ]ςθβ, Ὀὰΐ ([ῃ6 πον Ὀυϊ]άϊηρα ἴῃ [Θγαβαίθῃ (νἱϊ. 24; 
Τ1,Ὅτὰ. 11. 6). 

0, ἴ. Αριὶιαϊίοη οὗ [ῃ6 ρῥγορ δῖ αἱ [86 (ἰἀϊηρβ οὗ (ῃ6 οοτηΐηρ ο8]16- 
τηϊγ. ΤῊ5 ἀρτίαιίοη οὗ 5 15 ΟὨ]Υ͂ ἃ 5γτηῦο] οἵ [μ6 ἀἰππιδν δῃᾶ ῥάσα] γϑβὶ5 
(παῖ 584}} ονοτίαϊκα 411} ννβθῃ [Π6 σι οογηθθ, Οη ἴΠ6 ἤριγοβ ἰῃ 

. Ψ. ἢ οἷ. νἱῖ. 17. 
Ἴ. {: εο»ε11] 1.6. [06 ονεγινν Βαϊ γίηρ αἀἰδαβίεσ. Ὅης ψογάϑ, “" 8ηά... 

ἴο Ρ855᾽᾽ ἂῖὲ ψδηίὴρ ἢ ΓΧΧ. 
8--11. ὙΤῇε ἀεβίτογίηρ βοτὰ οὗ (ἢς ,ογτά. Τα νἱο]δθπὶ ἀρ δἰίοη οἱ 

[Π6 ῥσορβεδί δὲ {πὸ [πουρῃϊ οἵ (ῃς οοταίηρ ἀδϑίτυοίίοη Βπά58 Ἔχρζαβϑίοη ἰῃ 
8 ΠΙᾺ δπὰ ἱττεραϊαν οὐς ἀροη [Π6 βψοιὰ οὗ (μ6 Γοσγά. Τα ρϑηεγαὶ 
5656 οὗ [Π6 ροεῖῃ ἰ5 ἀϊἰβοεγη!οὶς, μὰς 85 ἴῃ οἰ. νἱϊ. τῆς εχξ ἰ8 ἰῃ βθνεγαὶ 
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οἵ τηδῃ, ῬΤΌΡΘ5Υ, δηᾶ 5380, Τῆι βαιτἢ τἢ6 ΤΟΒῸ ; ὅαγ, Α 
ΒΤ, ἃ βνοσαὰ 15 βῃαγροηθά, δηᾶ αἷβδὸ δ 5ῃη6α : 1 ἰΒ 
Βῃμδροηθά ἴο τηᾶκΚα ἃ 8016 βἰδιιρῃϊζοσ; 22} ἐς γβῃεα τῆαϊ 
1 ΤΔῪ οἸ ΠΟΥ: δου] νὰ [θη πλάκα τσ ὃ 1 σοηιοιηθ τῇ 

ο 

Ῥίδοθβ ΝΕ Υ οὐβοῦγε (6.5. τῷ. το, 13). ὙΒΟΙΟ ἌΡΡΘΑΣ ἴἰο Ὀὲ ἔουγν ἀϊνὶ- 
5: ΟΏ9 :- 

νυ. 9--11. 0 ΑΑΨἍὄ ϑνοσζά ἰς {τ ϊσῃεα [παῖ ᾿ξ τῆδγ ο] ον τοΙτ ὈΪΥ ἰῃ ἴδ ς 
6γ65 οὗ πῆεη (οἴ. ΧΧΧΙ,. 10); ἰΐ 15 Βῃαγρεηθά ἴογ [ἢ 5 δυρηίον---ἰγϑποᾶ 
δηὰ 5μαγρεηεὰ ἴο ρίνο ἰδ ἱπίο [πε μαπάὰ οὗ ἴδ 5] αύοσ. 

ψῦ. 12, 13. Τα ΡῬσόρμεῖ τηυβί ΟΥἿ πὰ ΠΟῪ] δηὰ βία ἰῃ 1] ἐχ- 
εἰϊειθηΐ οἡ ιἷβ8 {πὶρἢ, ἔογυ (86 ῥγίησοβ οὗ ϑσδϑὶ δηὰ [Π6 Ῥϑορὶθ σα 
ἀεἰτνεγοὰ νοῦ ἴο [6 5βϑυοσά. Ηΐς δριαοη ἰ5 Ὀπὶ ἴῃς τεἤδχιοη οὗ ἴδ 6 
οδγηᾶρο ὙὮΙΟΣ 5411 θ6 νυ] ηοββϑά, 

ζυ. 14.15. ΤΠ 5νογὰ ἰβ ἀουδ]εαὰ δηὰ {Ἰ}ρ]Θὰ ; πηΐνεσβαὶ 5411 Ὀ6 
[ἢς οτηᾶρσα. 

ψυ. τό, τὴ. ΔΠ]Α ἀροκίσορῃε ἰο ἴπὸ 5 νοτὰ ἴο Ὄχεουῖα ἰϊ5 ἰαϑὶς ἴῃ 41] 
ἀϊγτεςἄομβ. ϑϑυτωραίῃυ οἵ [οὔονδῆ ὙἹὮ [Π6 ἰοΥτ Ὁ]6 ττουΪε. 

10. «ἀομα τοὸ ἐλερε φιαξζε ηεῖγέλ] Ἰἰϊ., οΥἩΘΞ411 τὰ στρλῖκα στηϊτ ὃ 
ΤΏοθς σνοσὰβ τ] ἢ (ἢς ταβί ἰο (π6 ἐπα οὗ [ῃ6 νεῦϑα ρρδδυ ἴο ἢδνε 111π|6 
τησδηΐηρ ἴῃ ἴῃς σοηηοχίοα. ΕΝ, τοηάθιβ [Π6 ΨΟΪΘ : ""508}} ννὰ ἴδῃ 
τΉΔ Κα ταἰ τ ὃ ἴῃς τοά οὗ ΤΩΥ̓ 50η, 1 σοπίοιηηοίῃ ἀνεῖγ τες." ΤῊϊΪΚ ἰβ ἃ 
Ἰιΐεγαὶ τεηδοτηρ, [86 ἰαςὲ ᾿νοσχάβ τηδδηϊηρ ΡῬΤΟΌΔΟΙΪ ἴδαὶ ([Π6 τοὰ (ἢ 
βογὰ οὗ Βαδαργίου) νὰ πο ἢ [Θῃονδἢ πον οἰαϑίΐθοβ ἢἷβ βοὴ ((86 
Ῥῦποθ, οἵ, Ρεορ] δ) σοπίειηηδί (Ἔχοθθβ ἴῃ βενεσ 7) ἜΡΕΙΥ ἵτεα, οὐ, 81] 
ψοοά, 1.6. 4}} τοάβ. οὗ ομαϑβιϊβοιηθηΐ ψ ῃὶσἢ ἀγα τηετα ψοοά, ον ἴ{ ἰς ρ]1- 
ἰοὯρ᾽ 5Ξίεοὶ. ϑόιηθ ἱῃρΘη Υ ἰ5 ποοαδα ἴο ἐχίτγαςς {δα σηθδηΐησ, ψὩ]οἢ, 
Βονψανοσ, ΨΏΘη εχίγδοιεα 15 αἰ" ἤσυ]ς ἴο Βαττηοηΐθα ὙΠ τ. 132. ΤΠ 
Μψογας “5}4}} ψὰ (ἤδη τηαῖκα ταϊττἢ δ᾽ 51}}} Δρρϑᾶῦγ στηδδηϊηρίεθθ. ΕῸΓ 
“ἐγ οὐ “πε Ετᾶ, Π ε]. νου ἢπᾶ βοπγε σοδογίδιλνα Ῥαγίϊοὶα δίζου 
[Π6 Αϑϑγτ..,--τῆ 1 1δῖ 5 πηαῖτα τσ ἢ 1 (ἢ6 τοτάς Ὀεΐηρ (ἢοβε οὗ σοά (οἴ. 
Ψ. 17)» δηά ἴδ ἰΟ] ον ϊηρ τνογβ “" σοηϊοιηποίῃ ΘΥΘΙΥ͂ ἴγος ἢ τηεαπίηρ [Πα 
ἴῃ σοι ρα  ϑοὴ ἢ (ἢ6 στοὰ ἢ6 ὩΟῪ 0865 8]1} Οἴεῖ σοάβ οὗ Ἅοπιαϑιϊςοιηθηῖ 
ἃΓΘ ΟὨἹῪ ἀαβρίςδθ]θ, δηᾶὰ 11561655 ἴον (Π6ῖ]γ ρύτροβα (Ζοί. αὶ Αἰ εἰϊολ᾽- 
,ργεελερρρ, 11. 4 Ὁ. 385). ΤὮδ ἴοχῖ Ἄρρθασβ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἀϊβογάθσ, δηὰ 
που ΤΏΔΗΥ οἰηθηάδίίοηβ να Ὀδοη Ῥτοροβεᾶ ποης οὗ [Πδη 15 38{15- 
[Δοϊοιῦ. 6Ἃ65., ... ΘΠ οΥ, ἀραϊηδὶ (Πς ῥυίπος οὗ [86 {π|00.ε οὗ τὴγ βοὴ 
(Ι ἀἀαδη), ὙΠΟ ἢ ἀ65ρΊβεῖ 411 νοοά᾿᾽ ̓ -λγέρες ἴου ““βῃου]ὰ νγχὰ τε)οΐοδ ἢ 
(ηα5ὶ᾽ ἴοτ 8515), δῃὰ {πε ἰάθα Ὀεΐηρ ἐχργοϑβθὰ (μα δ5 δ [85 
δἰ Ποσίο ἀδϑρίβεα 411 οὐ ΔΙ Το ϑιἰδειηθηῖβ ψἹ (ἢ τοῦ οἵ νοοά (ἢς 
5 ΟΣ 541} ον 6 ἄγαννῃ ἀραϊηβί (ῃ6 ῥὑγίησθ. ΕἾΝ7., "ΠΟ 6 Δ ]ς τοὰ οὗ ΤΥ 
50}, ἴδ6 Ξοἴϊεϑι οὗ 81} νσοοά"--ἰῃε ψοτάβ “στοὰ οὗ ΤΥ 5οῃ᾽" Ὀεϊηρ ἃ ρῆγαβϑ 
ἔτοσῃ ἴῃς τηουτἢ οὗ ἰδῖΠοτβ αἀπὰ τηθδηϊηρ ἃ σοηῖὶε τοὰ. Αρατσί ίστοιῃ [86 
πηπδίυγαὶ σοηβίσγυς 08 δηα (Π6 βἰτοηρ Ασϑῃγδὶϑπ)8 δϑςυτηδά, [ἢ6 56 ῃ56 
ἷ5. ἴδε! ἷθ πὰ πργοραῦ]6. ϑιηθηά, ἦΨψος Ο ρηπος! ἴδου Παβὶ ἀεβρίβοα 
[δε τοά, σοῃϊειηηθα Ἔν ΙΥ {γε (411 ννοοά)"---τοὰ δῃηὰ νοοὰ Ὀεΐηρ υβοὰ οὗ 
οἰαβιδηΐηρ 85 Ὀείογσε. 1,ΧΧ. γοδᾶβ: “σγοδὰγ (:Ξ ἰγὈβῃ θα) ἴον ραγα γβίηρσ 
(επί Ὀ]ΠΠ]ρΡ); 5'αν, ἀδβρίβε, 5βεί δ πουρῃϊΐ Ἔν ΙΥ ἴσο 1 ΤῊΣ ἱπηρογαῖνοβ 
τα δὐάτεββοά ἴο ἔπε βινοσά. ὙΤὴὲ ψοσὰβ "“ΤῸΥ ρδγαϊ γβίηρ᾽᾿ ἸΩΔῪ Ὅς ἃ 

Νπν 
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1η6 τοά οὗ τγ 500, 45 ΘΕ ἴ6. Αηά πα δδαίῃ ρίνθη τι 
ἴ ἴο "6 {υυὈ 5η64, Πμαῖ 22 τᾶν 6 Παηάϊ]βα : [115 ϑυνοτα 18 
Βῃδιρεηβά, δηά ἴἰ ἐς Πιγϑῃδά, ἴο ρῖνε ἰἰ ἰηίο ἴῃς Ὠδηά οὗ 
[Π6 5]δυθῖ. ΟἿΥ δηὰ πον], βοὴ οὗ τηδῃ: ἴοσ 1ἴ 5Π4}} Ὀς 
ὈΡΟῚ ΤΥ ῬΘΟΡΙΕ, ἰὸ τἀαῶ δδ Ὁροῦ 411 ἴμ6 ργίηοθβ οὗ [5γδ6] : 
ἴουτοῦβ ὈΥ τοάϑοη οὗ ἴῃ6 5 οσα 50.4}} Ὀ6 ΠΡΟῚ ΤΥ ῬΘΟΡΪΘ: 
5.6 ΓΠογοίοσα ὑροὴ 2)» [Π|ρῃ. Βεοδάυβα Ζ2 ἐς ἃ ἴτ|ὰ], δῃηά 

τεπάεγίηρ οὗ Ρτεβεπί Ἡδεῦ. τεδὰ νἱῖ Αταπηθδὴ βϑῆβα; ὃὑυΐ “ἔογ᾽᾽ ἱ5 
τοδλὰ ἔου “ οὐ." 1 ἰ5 ΌΥ πο τρϑδῃβ σογίδίη (μαι ΓΧΧ. “οεμα Ἰταροτγαῖίναϑ, 
Ὀεοᾶιβα ἱΐξ γϑηάθυβ ὕ. 9 αἷβδο ἰὴ ἴδθ ᾿πηρογαῖῖνθ. ῬΑΤΥ (ο] ον ηρ 56. 
(οτῃ., "“ἴοσ τζθη Ψῆο 5]4Ὺ δηά ῥ᾽ υηᾶετ (111. τάθα οὗ 5Β]διιρῃου ἀπά ρῥἰυπάογ- 
ἴΏρ) ψο ἀεβρίϑε νου  βίσοηρῃο  ᾽"-νὶ2. 186 (μαι ἄδβδηβ, ἰπῖο ψἤοβα 
Πδηά τὴ6 βνοσγὰ οὗ ἰῃ6 1,ογὰ 15 ἴο Ὀ6 ρίνεη. ((, 15. χχχὶδ. 8; ΗΔΌ. 
ἱ. το.) ΤὨΒ γα ]]]γ ρῖνεβ ἃ τηεδηΐηρ, ἰὨουρἢ ἴΐ 15 σαϊηοα δἱ σοηβίἀοσ- 
ΔὉ]6 οοβῖ, ἴοσ βοὴ οὗ ἴΠ6 νψοσγάβ δϑϑιτηθᾶ ἀὸ ῃοΐ οσουγ, [6 σοηῃβίγυς- 
(ἰοὴ5 ἃ7ὰ ἴδσ ἔγοῖὼ ργόρδαῦϊα, δηὰ ἴπῸ6 οβδηροθ οὗ ἴῃς ἴοχί δῖα βϑυουβ. 
Εὐυτίποτ, ἴῃ 41} 186 ραββαρα ἰΐ ἰβ ἴπ6 βινοσά ἰΐβεϊ (μδί ἰ5 ἅνεὶς ἀΡοα 
δηὰ ἴΠο86 ποῖ ἱΐ 5}4}} βίαν; ἴ[Βοϑβα ψῆοὸ δῖε ἴο ᾿νε] ἰΐ ἀγα ΟἿὨΪ 
δυὰδὰ ἴο. 

Θοῃο]ατβ αἰπηοβῖ ἸΠΔΏΣΙΟΌΒΙΥ δϑϑυτηὴθ [ἢδὶ (ογα ἰβ5 ταί. ἰῃ ἴῃ6 οἶδιι56 
ἴο οστθοῦ οἰδϑιϊβειηθηῖ, ἤθῆοα “στοά δηᾶὰ “"4}} ψοοὰ᾽" δῖα τοδὰ ἰῇ 
(αὶ 5656. Βαυΐῦ 50 δὴ ἰάθα βθϑηὶβ {116 ἰῃ ὈΪδοα ἰῃ ἴΠ6 σοπποχίοῃ ς 
δηὰ ἴῃς ψογὰ τεηάογθα “το ΙΩΔΥ͂ τηδᾶη βοδρίσα οἵ δἱιωοβδῖ ΧῸ]ΟΥ 
(χὶχ. 11, 14), δῃηὰ ““ΘΥΕΙΎ γα θ᾿ ἢ τὴν Ὀ6 (ΔἸ κδη οὗ Οἴδεσ βοθρίγεβυ ΤΈΘ 
αϑϑιμρίίοη [παῖ “σοηϊεοιηηδίἢ ονεῖν ἴγες᾽" (411 ττοοά) τῃθδῃβ : ἐχοθϑᾶϑβ ἴῃ 
ΒΕνΟΥ ΠΥ οὗ ΡυΠΙϑῃπομΐ ἜΥΘΟΙΥ το, οὐ Ιοοῖκβ ἀοῦνῃ ΟὨ ΘΥΕΙΥ ΟἴΕΓ οἶδς- 
τεὴν τοά, (66 ]1ηρ 115 οὐ ΘΌΡΟΥΪΟΥΙΥ 85 δὴ ἰηβίγατηθηΐ οὗ Ρυηϑῃτηθηΐ, 
ἰδ ἃ ὙΕΙΥ ἰαγοίειοβεὰ οπθ. [Ι{ 15 σουίϑίηγ ροβϑιῦ]α ἔμαῖ τῃ6 ποτά 
“ἐ Ῥυΐῃσθ᾽᾿ (ρ. 065) ᾿ατκ5 ἰὴ (Π6 5ίγδηρε “" βῇδὶ}] σὲ [ἤδη τοὐοῖςα 
((ε5. 81:.). ΤῊΘ ῥσγίῃηςβ δῃὰ τογαὶῖ ῃουβα ἂζὸ δἰυἀδδὰ ἴο σερθαίθαϊγ ἴῃ 
(ῃ6 Ἑσμαρίεσ, 6.0. ὕϑ. 14) 25--27, 20. ΤὮς τοηάοηηρ: ““δραϊηβί [(ἢ6 
Ῥηησα (ρείμοςθβ), [6 βοερίσαε οἱ ΤῊΥ σοι (461) ἀδβριίβείῃ 4}}] νψοοά᾽ 
(1.6. οἵδ βοερίσεβ, ΟΥ̓ ΤΟΥ ὶ ρούοῦβ, Χὶχ. 11, 14}, 5 Ὡοΐ ΝΕΙΥ δίατζαϊὶ. 
ΤΏ ἜΧρυοββίοη “ ΣΩΥ 50},᾽) ὙΠΟΙΒΕΥ ΔΡΡ] δα ἴο (μ6 Κίηρ οὐ (ἢς Ρεορῖςε, 
.:45 βοιῃθίῃίηρ υηεχρεοϊδα δρουΐ 1ἴ ἴῃ ΕΖεϊς., 1βουρ ““ΤῊΥ Ῥεορ 6" ἰ5 
υϑοὰ ἴῃ [ἢ ρᾶϑθδρε 8150 (υ. 12), δηὰ δὴ υαηδεγΐομε οἵ ὈΪΥ, οἵ δἱ Ἰθδϑὶ ἃ 
ἄδεορ ἔδθο!ηρ οὗ [Π6 του Ὁ] 6655 οὗ ἴῃς σοτηϊηρσ ΟΔΙΔ ΠΥ, τιη5 ἰὨγουρὮ 
(6 ραϑβᾶρε. Τὰ σψογὰβ ““584}} νὰ ἤθη τῆδῖὶζο τἱγτἢ )᾽ σὴ Ὠαγάϊ 
βίδηἀ ἰῇ ΔῺΥ οδ86, Ἔὐθὴ ἰῃ (ἢϊ5 ἴοσ : “ΟΥ 5}4]}} μὰ σῆδῖζα ζηϊτί 
(Ξαγιηρὺὴ, Τὴ βοερίσα οὗ ΤῊ 800 σοπίεηηθιἢ 411] ψοοὰ 1ἢ 1.6. ἀεῇῆεβ 
ΘΥΘΙΥ Οἴου βοθρίσζα οὐ σογαὶ ρονοῦ (2α δέῤίε 4πρμοίδσ). ΑἸ τεοΐδγεποα 
ἴῃ ἴῃς ραβϑαρε 0 δῇ. χὶῖχ. 9 ΟΥΓ 2 ϑϑιῇ. νἱῖ. 14 15 ψιουΐ ργο ρα Ὀ ΠΥ. 

12. 267707....2}6 «τὖὐογὰ} ΜΝΙῸ ΚΟ Ν. ΤΟΥ ((λ6 ῥχίμοθϑ) 8 1Ὸ ἀ6]1- 
γοχϑά ΟΥΘΣ ἴο (Π6 5ινοτὰ ν᾽} 1 ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ. 
σηη πεῤονε τ ἐλρ} Α ρεβίυτα ἱτηρ  γίηρ ἀσοραὶγ οὐ [6 56η56 οὗ ἃ 

1οστῖ Ὁ]6 δηᾶ Ἰγγεραγϑ ὉΪ6 ον} παρρϑηΐησ, [6Γ. χχχὶ. 10. 
1383, Δεεαἐ ἴὶ ἰΞ α ἐγία Οὐ, ἴογ 16 15 ἃ {{184]1. 80 δοςεηϊε (Π8 
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πμαὶ 1{ ἦε τιυογά σοηϊδταη ἀνθ [Π6 τον ἰζ 58.84}} θ6 πὸ 
»ογέ, 8δ81|1ἢ ἴῃ6 Ἰοστὰ σον. Ὅδοι ἰπογείοσθ, βοὴ οὗ πιδῃ, 
ῬΓΙΟΡΉΘΞΥ, δηά βιτῖα Ζ ζηε μδμ ας ἰορεῖδοσ, δηά εἰ ἴῃ βνγοσα 
86 ἀουδ]οά τ[π6 μϊγτὰ τἰηλ6, [πὸ σψογά οἵ [Π6 5]δίη : ἃ ἐς [ὴ6 
βνοτά οἱ ἴῃ6 ρτοδῖ γπηοῇ ἐλαξ αγὲ 5]αιη, ψῃϊοῃ Θηΐογοίῃ ᾿ηἴο 
{ΠΕΙ͂Γ ὈΠΝΥ ΟΠΔΙΏΡΕΙΒ. 1 ἤάᾶνα 8εῖ (ἢ6 ροϊηΐ οὗ [86 5νοσζὰ 
ἀραϊηβί 411 {Ππεῖγ ραΐθϑβ, ἴῃμαὶ ἡλεῖγ Ὠδατῖ τδῪ ἰδϊηῖ, δηὰ Ζεῖ 
ΤᾺΪη5 6 ΓΤ} 0164 : 4ἢ, “29 ὧς τχδάς Ὀπρῆϊ, 22 ἐς ψταρί ὉΡ ἔοσ 

ΟΣ ΟσΟΙ 5 Δρδη ἴ8. ΧΧΥΪ, τό, 4 βἴοῃης οὗ {π8] (ἰπΠ6α βἴοηθ). Τῆς 
ΜοΟχά τηϊρῃΐ Ὀ6 τοδὰ δἃ5 ἃ νετὺ : ἔοσ {π|4] μ85 Ὀδδῃ τηδάθ. [Ι͂ἢ ΔΗΥ͂ οδϑ6 
τείεγθησα 18 ηοΐῖ ἴο (86 ““βυνογ " ὯοΥ [86 Βανγυ]οηΐδῃ σοηαιθγοῦ ψ8Ὸ 
νν 16] 45 1ἴ, δ5 1{ τς τπηεδηΐϊηρ ΨΟΓΟ : [14] 45 Ὀ6θ τηδάς οὗ νῆδί ἰΐ οὐ 8 
οδὴ ἀοἹ ϑυοῖὶ ἃ βεῆϑ86 ἢδ8 ΠΟ ὈγόρδὈ γ. Τὰς ψοσχὰ τηυβὶ τείεσ (ο 
ἴΠοϑα οὐ ψὨοσῃ [ἢ6 ΟΔΙΔΙΏΪΥ 15 ἰο {4}]. 

αμα τυλαΐ ἐ7...ὁε πὸ τοοῦθ] Τα ϑαὴθ ἐἰϊβιςι ἰ65 τεουῦ ἤδΙα 85 ἴῃ 
σ. 10, δῃὰ (μ6 ἰγδηβίδίο ψ}}}} (Ο]]ονν τ[μαὶ δἀορίεα ἴΠογτα. Ἐν., ““ἴογ 1 
[α5 Ὀοοὴ ἰΠοα--τ-ὺῪὺἂξῃά νδαῖν 15 1 αἷϑο ἃ κοι τοί ῥ---.ἤδΐ ν}}} ἢοὶ Ὀδ6, 
βαὶ τ᾽ ἄς. ; 1.6. [ες τοἄά ([ἢς 5σνγογὰ) μᾶς Ὀεδη {π|6, δηὰ 11 ψ11}} θῈ ἑουπὰ 
ΠΟ βοῇ οὔθ. Τῇηῖβ 15 Ψ ΠΏΟΙΥ ἱπρσοῦθααε. Βοείϊ., ““ἔοσ. (45 [ο) {τἴ4], 
ψηδὶ (15 ἴο θεὲ εβεοι6α) ψιῇ [ΠΔϊ, ψ ΏΘη ἴἤου Παᾶδὲ Ἔνθ σοπίεπιηδα [6 
τοὰ ν᾽" (Αεἀγερείδδσ, 11. Ὁ. 174.) Οἰδοῖβ (ΗἸἰΖ., (οζῃ.) ροὶπὶ {πὰ ψογὰ 
4.014] ἀΙ ΠΥ ΘΠ ΕΥ, δηᾶ τοδᾶ: ἔοσ ψ τῇ Κίμἀη6 85 ννῃδί (ϑῃοιὰ 1 δοσοιι- 
ὈῬ]15}}} ἄο.---ὨΙΟἢ 15 φυϊίς ἀεδίϊζαϊε οὗ ργορδὈ ΠΥ. [Ιἢ ρίας οὗ ἴῃς 
στατωγηδίῖοαὶ Βαυβῆηθϑ5 (οἴ. Ὠονγανοσ τ. 27) ἴμ6 σοηῃδίτιοίοη [0] ονγεά ἰῇ 
ἘΥΝ. 15 ρεύβαρϑβ ἴδε ταοβὲ ργόοῦδθῖθ: “οσ {141 Βαίἢ Ὀδθὴ τωδᾶθ, δηὰ ψηδὲ 
1 τς βοερίχε (ΕΚ. Ν. τοά) τμαξ σοηπίειαηει ἢ βου 6 πὸ τηοτγε !᾿;"- 
τοΐεγθηος Ὀεϊηρ ἴο [Ὠ6 τογαὶ Ὠουβε οὗ ἀδῃ ΜΟΙ 5.4] ρϑγϑῃ, οἷ. ὧν. 
45---Ξ7, 20ὺ 
4 Ἢ μὰ λέ ἐλγαά 219,96] Τδ τϑδάϊηρ τηυβὲ τηθδηῃ : ἰεΐ ἴῃ βυνογὰ 

Ῥε ἀουδ]οά, {ρ16α} 11{. απίο 4 (δϊτὰ (ϑινοτά), 1.6. Ε}} 11 θὲς [τϑα-[ο]ά, 
Οἵ οουτξα [ποτὰ ψεγα ποῖ ἴο Ὀε ἴἢγεα 5υγογάβ οὐ ὄἐνθὴ ἵἴψο; ψηδῖ 15 οδιεὰ 
ἴον ἰ5 ἃ ἀουῦ]ε δῃὰ {Π|Ρ]6 ᾿ἰας θη ϑΥ δηὰ ορεγαίίοη οὗ [6 οἣβ βνοσά (ςΐ. Ψ. 
16). 

φγεαξ ταδη (ἢαΐ ἀτὰ σα") Ἐδίδουῦ: [10 ρχυθδαῦ ὁ10 [πδὺ 18 514, 1.6. 
ἀοοιῃεαᾷ ἴο Ὀ6 5]4ἰη---τοῖ. Ὀεΐηρ ἴο Κίηρσ Ζεάεϊδι, οἴ. ἡ... 25. Α αἰδετοηὶ 
ἀϊν ϑίοῃ οὗ Ἰοἰἴεγβ σῖνεβ : (Β6 ρσγεαῖ ϑνοτα οὗ (ἢε 5]αη (ςο]]Θ ον 6)--- 1 ἢ 
15 [655 ὑγόῦδῦ ]α 45 ““βἰαίῃ" 15 2{247.. ἰτητη θά ἰδίου Ὀδίοσα. 

ερΐεγοίλ... γένυν εἐλα»εδε7γ:)] Ἐδίμογ: ΜὮ1ΟῺ σοχῃραββϑῖδ ἴθ 1 δΌουϊ-- 
5111 ἀδβογρέννα οὗ [86 5υνοσγά. 

16. μἦέ 2οΐρξ οΓ ἐλε ττυογ Οὐ, ἴ86 αὐ ῦοσ, 111. ἘΠ] οὐ ϑίηρ. 

Οἴδοῖβ Ὁ οπδηρίηρ δ Ἰεϊίεν σου Ἱα γτεδαᾶ “"5]διρίον,᾽" νῖο Ετά. Π εὶ. 
(Βαεσ, 2 χθβ.) ὉΥ σοτηρδγίβοῃ οὗ Αβϑϑυσ. οοῃβίδῖβ ἴῃς ψοσά ἴο τιθδῃ 85 ἰΐ 
βίδῃαβ. 

γεΐης δέ τιμϊίῤοη Οὐ, βῇυὈηρ -ὈΙΟΟΙΧΒ, Το. νὶ. 21. Οὐ, ὃν ἃ 
Β΄ σς ομδηρα ἰῃ Ῥοϊηϊίηρ: δσερε οὐεγίλγοιυ ΤΑΔΥ Ὧδ τοῦ Πρ 16; [οζὸ 
ΧΥἹ. 23, οἷ. χΙν!. τό. 

τυγα2έ 19] ΒΆΔΙΘΩΘα, ἃ5 πλᾶγρ. 
πῆς 



νν. τ6--21. ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΙ. τξς 

[Π6 5ἰδυρῃϊοσ. Οὐ [ἢδ6 οὔθ ΨΑΥ οὐ ὉΙΒΕΥ, δζἤδγ οἡ [ἢ 16 
τρῃι μαηά, 97. οὐ {π6 Ἰοῖ, ψ  Πδιβοσνεσ (ὮΥ δος ἐς σε 17 
Μ11 α5ο ϑιηϊῖα τη ἢδηᾶβ ἱορεῖμοῦ, δηᾶ 1 Ψ1] οδιι86 τὴν 
ἔυσγ ἴο τοϑῦ : 6 ΠΟΒΡ Πᾶνε 5αἱά Ζ2. 

ΤὨΕ ψοζά οὗ (η6 ΓΠΟΒΚΡ σάπια υηΐο π6 δρδίῃ, βαυίηρ, 4150, "Ἀ 
ἴἢοι 50η οὗ πΊδῆ, ἀρροϊηξ [ἢ66 ἴνο ψάγϑ, [ῃδι [Π6 5 ψοτγά οὗ 
[ῃ6 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ ΤΏΔΥ ΘΟπλα : Ὀοΐῇ ὑνγϑῖη 5.41} σοπηα ἰοσίἢ 
ουξκ. οἵ οηθ ᾿ἰδηά : δηά οἤοοβα ἴποιυ ἃ ρΐαςθ, σἤοοβα 22, δῖ [Π6 
ἢθδά οὗ [ῃ6 νὰ  ἴο ἴπ6 οἷΐγ. ΑΡρΡοϊηΐϊ ἃ ψἂν, [πα΄ [Π6 β'"νψοζά αο 
ΤΩΔΥ͂ οοΙη6 ἴο ἈΔΌΡΑΙΝ οὗ [ῃ6 Απητηοηϊίεβ, δηα ἰὸ ΓΔ ἰῃ 
]ογαβαίεῃ (Πς ἀφίδηςσθα. Ἐὸγ ἴδε Κίηρ οὗ Βαργίοη βἰοοά δἷ αν - 

16. Ῥεῦθαρβ ἢ ΚΕΝ, “ραῖπεν ἴΠ6ς ἱορείῃοσ, ρὸ ἴο ἴῃς τρῃῖ ; 56ῖ 
{Πγ56 1 ἴῃ δῦγᾶγ, ρὸ ἴο (ἢ εἴ} Τα ϑννοσαὰ 15 5 ΟἹ ὉΥ ἴῃς [οτὰ 
δηά Ὀἱάάεδη Ἴςοησεπίγαίεα 115 ἔοσοαβ ἴο βιηϊΐα οὐ {86 τὶρῃϊ, δπὰ αὶ {1561 οἡ 

. ἴο 5ἰδυρῃίεσ οἡ (ἢ ἰεῖ. ΟἾΒοῖβ ΌὉῪ σμδηραϑ ἴῃ ἴῃς ἰεχὶ πὰ ἃ σοιμητηδπὰ 
ἴο ἴπε6 βινοσὰ ἴο δια ἴῃ 411 (86 ἔοιιν ἀϊγθοιίοηβ (Βοείι.), νν ἱοἢ 15 ΠλΟΓα 
Διο ϊΑ]. 

ἐὰν ὕπο ἰβ σε] Οὐ, (δῖπε εἄρε ἰβ δρροϊηϊθά. Οἵ. βαῦηθ ψοζὰ ““8ρ- 
Ροϊηϊοα ἢ υϑοά οἔδε βιννογά, [6γζ. χὶνὶ!. 7, οὗ [π6 τοά, Μὶς. νἱ. 9. 

11. ογεέΐς »εῖμς λαρα8}] ΤὨδ βἰγοηρ δης ὨΥΟρουποσρ ἴβιη βυρρεϑῖθ ἃ 
ΠῚ οὗ διηοίίοη ἴῃ (86 Ὠἰνίης τηϊπ, ἀπα σγυιωραίν ἢ [6 του 16 
ΟΣ. 

ἐαμδ 7.) 2347) ἰο γε] ΑΡρρβᾶββ, οὐ, δϑϑιᾶρε ΤῺ. ἤγ. Οἵ. οἰ. 
ν. 13. 

18-.-27. Ηδς Ψ}ο 15, οὐ ψῆο νν]16]45, [ῃς Ξςννογά, [ῃ6 Κίηρ οἵ Βαρυΐοη. 
ΤὮα νϑῖβ65 ἔπγηΐϑἢ (μ6 Ἰπηἰογργείδιοη οὗ [μ6 ργεσοεάϊηρ ρᾶββαρθ. 

18--21. ΤΠ ῥσορπεῖ 15 σοτηπηδηα δά ἴο γεργεβθηΐ ἃ ΨΑΥ ψ Ποῖ ρατίβ 
Ἰηἴΐο ἵνψο ψαγβ. Αἱ ἴῃς ρατίίηρ οὗ ἴῃς νγᾶγβ Πα ἰβ ἴο βεῖ ὑὉρ ἴνο ριϊᾶδ- 
Ροϑβῖβ, ἴ[ῆ6 οπβ ροϊηϊίηρ ἰο ΒΑΌΡαιῃ ΑἸθοῃ, (6 οἴμεσ ἴο [Θγυβδίοη. 
ΤὨΘ Κίηρ οὗ ΒΑΡγ]οη, σουμΐηρ᾽ ἰο (Π6 ρατγίϊηρ οὗ [ἢ6 ψαγς, μοϑιδῖθς ψ Ὡς ἢ 
6 5841} ἰακθ. Ηδ σοῃβαϊῖ5 ἴῃΠ6 ογδοῖθ, ἄγαν Ἰἰοῖβ ὈΥ τηθδηβ οὗ [6 
Δύγον5, 8πα [ἢ6 ἀττοὺῦν (παῖ ἢς ἀγὰνγβ ουὔΐϊ ἴῃ ἢἷ5 τρῃξ Ὠαπὰ 15 [86 ομε 
᾿ηϑο 6 “ἐγ 5416 π|.᾽} Ι 

19. αῤῥοῖρ ἐδέε ἔσο τυα}5] Οὐ, »ιαξεῖἴμεε. Τῇ ργορδεῖ ἰ5 ἴο τηδϊκε 
ἃ. Τεργεβθηϊδίοῃ οὗ ἃ "ΑΥ ὈΣδΠοΠίηρ ἰηΐο ἔνγο νγᾶγβ, 1.6. (6 ΨΑΥ ἴτοῖα 
Βαρυ οι, ΜΕ] ἢ δἱ ἃ σογίδίη ροίϊηΐϊ ρασίβ ἰηΐο ἔψο, ἴμετα δαΐηρ ἔνγο ροβϑβὶ- 
ὈΠ11165 Ὀείογε [ἢς Κίηρ, εἰπε ΚδΌρδ οὐ [επιβαϊθλ. Ναδίαγα]ν [Π6 
δοίΐοη 85 ποῖ ρεσίοττηδα ἴῃ σθδ] γ ὈΥ ἴῃς Ῥγορβεί. 

ελοοϑό ἐλοιε α 2 αε6}] δῃὰ ζτδαῦθ ἃ δπῃᾶ, δὖὺ 0Ὅη9 μοδᾶ οὗ [19 ΨΔΥ ἴο 
186 (646}}} οἰ 5ὅτᾶνϑ 11. Τῆς “Βαηᾶ᾽" 15 [ῃ6 Ροϊηΐεσ οὐ εἴρτι-ροβί ἱπάϊ- 
οδίηρ αἰγοοίίοη. 1ΧΧ, τοδᾶβ βουχενῆδί ἀἸ Πδγθη]γΥ. 

20. Ου ΒΑΡ δὴ οὗ. χχν. 5. 
ἦη; για) ἀηῦο 68. ΕῸΥ “186 ἀείεηοοα ἢ ΓΧΧ. τοδᾶς: “"1π τῆς 

τηϊάβε οὗ 1{,᾽ 1.6. οὗ [πάδῃ. 
41. ,0» ἐλε ξέρε... οἰοο] βιδπᾶθί. ΑἹ] [ἢς νετὴβ μδὰ Ῥεῖϊΐεσ Ὀς6 ρυΐ 

ἴῃ {Π6 Ὀταβθηί. : 



1:6 ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΙ. νν. 22, 23. 

ἴῃς ραγτηρ οὗ [ἢ 6 νψᾶγ, δ 1ὴ6 Ὠδδᾶ οὗ [6 ἴνο ψᾶυβ, ἴο τι56 
ἀϊνϊηδίίοη : ἢ6 τηδάβ ἀξΐς τοῦ ὈΠΡΗΐ, ἢ6 οοηβι 6 ΜΠ 

22 Ἰηᾶρ65, ῃ6 Ἰοοκεά 1 ἴῃ6 ᾿ἴνεσ. Αἱ Ὧ15 τὶρῃϊ Παηᾶ νὰ5 {Π6 
ἀϊνϊηδίίοη οσγ [65] θη, ἴο δρροϊηϊ οδρίδίηβ, ἴο ρθη (ἢ6 
του ἴῃ [ἢ 5]διρῃίεγ, ἴο ΠΕΡῚ ἃρ [ῃ6 νοῖοθ ἢ σπουκίηρ, 
ἴο δρροϊηίξ δαζίεγίγερ' τατὴβ ἀραϊηβὲ ἴῃ 6 ραΐθβ, ἴο οδϑί ἃ τηουηΐῖ, 

.3 μα ἴο Ὀυ1ἃ 4 ἔοτι. Απηὰά 1ἰ 584}} θ6 υπΐο [Πδπὶ 85 ἃ ἔ4]56 
ἀἰϊνιηδίίοη ἴῃ {ΠΟΙΓ οἱρῃῖ, ἴο ἴθ ἴδαῖ πᾶν βοση οδίῃβ : 

»εααΐς ἢ αγηοτυς ὀγῖρλ] Ἦδ Βῃδικοῦ [10 ΔΙΤΟΎΒ, Ὧ6 ΘΟΠΒΌΪ ΘΌΣ {10 
ΤΟΥΔΡΏΪΩ, 6 ἸΟΟΙΚΘΙΣ ἰῃ [πὸ ᾿νε. ὙΠεδε σεγειηοηΐθ5 δχρ δίῃ (ἢ 6 
ΡῬἤγσαβα ““ἴο υ56 ἀϊνϊ δου." ὙΤῊδ ῥγοοθϑββ ᾶ5 βενθσαὶ ραγίβ: ἃ βου ῆρσα 
ψ͵ὰ5 οἤετεοά ἴο [ῃς ἀο οὐ ἱπιᾶρα, [86 ᾿νοῦ οὗ [86 δῃΐμγαὶ δρραγθῃιγ 
Ὀεΐηρ ἱπερθοϊβα ἴο 5686 ναὶ 1ηϊπηδίϊοηβ ἰΐ βιρρεριοά. ὙΠΘΩ δεγονβ 
(ἀτοοηρ [6 Αταῦ5 [Π6Ὺ νοσα Ῥοΐῃ.1655 δᾶ υπΐεαϊῃμογε), ᾿πβουιροὰ 
(86 μδηλ68 οὐ ἰβίηρβ Ὀεΐννεοη ΜϊοΝ ἃ ἀδοϊϑίοη νγᾶ5 ξουρῃξ ἤοτῃ (ἢς ροὰ 
(μετα δρῦθδὶ δηὰ ΓΘγι9]6 1), γεσα οαϑὶ ἰηΐο ἃ νε556] οὐ Ὀδρ; [1656 ἜΤ 
ββδῖίζθῃ δηᾶ Ὀσουρῆϊ Ὀείοτα ἴΠ6 σοὰ ᾿τοτ βοτὰ (ἢ ἀφοίϊϑίοη ννὰ8 δουρὶ; 
οὔδ ννὰ5 ἴδῃ ἄγταννη, δηὰ [86 1ηϑογρίϊοη ἃ Ὀογα νγὰβ ἴη6 δῆβννοσ οἵ [6 
ροὰ ἴο ἴῃς αἰϊεγηδίίνε ῥσοροιπάθα ἔοσ [ιἷβ βει[οηθηΐ; ἴῃ ἰῃ6 ῥτεβεηῖ 
Ἑςᾶ86 ἴῃ Κιηρ᾽β τἰρῃί παπᾶ ἀσενγ οὐὐ ἴ[Π6 διγοῦ ἱηβου θεὰ ““}Ἐγυβδ] οι. 
ΤΕῖς τροιμοά οὗ ἀϊνίῃηδίίοη ὈΥ δύγοῦνβ ννγᾶβ8 σοιγτηοη διηοηρ ἴῃς Ατδὸϑβ (οἷ, 
γνε  μδυβεη, «δ 5672, 111. Ὁ. 127), δῃα ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 4150 ἴῃ (μα άθα (1μ6- 
Ὠοχηδηΐ, Ζα ένίρμαζίον οὐδε ἰός Ολαίάδερς, “ἢ. 11. 1...) ϑαγος, 7 7γαρς. 
,δοε. 8. γελαοίορν, νοΐ. 111. 145). [115 τοϊαιθὰ οὗ ἴῃ ροεῖ ᾿τωγα Ὁ Καὶς 
(πὶ ἢς υϑοὰ (ἢϊ5 τηεῃοά οὗ ἀϊνϊπαῖίοη ἴο δβοοτίαϊῃη τ Βεί Ποῦ πα 5δβουϊάὰ 
ἄνοηρε Ὠἰς Δί μογ᾽ 5 ἀθδῖ οὐ Ὧο, δῃὰ ἴΠ6 ΔΏΞΥΧΟΥ ΔἸ γ5 σοτηΐηρ οὐ “20,᾽ 
μ6 Ὀεοδῖας δηταροᾶ δηὰ Ὀσγθαϊκκίηρ [ἢ6 αἴτοῦγβ Ππηρ ἴθ ἴῃ τς ρσοὰΐἷξ 
ίλορ, 16] 1ΠἸπρ ἰτὰ (δαὶ 1 (ἢ6 οα86 δὰ Ὀδθῃ (δαὶ οὗ 5. ονῃ ἔδίῃοσ ἢ6 
ψου]ὰ ποῖ ἢανα ρίνεῃ βυοἢ ἃ ἀδοϊβίοη, δηᾶ (ἰὴ Ασαῦ ἐδϑῃ 0") δρριὶ γἱὴρ 
ΤΏΔΗΥ ἔοι! ἐρ᾿ὶτμεῖβ ἴο ἴΠ6 ροα᾽β τηοίμοῦ.--- 6 ἰογαρ πὶ ἀγὰ ἴῃς ἀεἰτε5 
ψσἢ ΝΕ ΠΔάποΖζασ οδυγ θὰ υνἱτ τὰ, ὴο ραν [με οσαοϊθ. Τῆς 
2ἐμγ. ἀοεβ μοί ᾿τρ]ν [86 υ56 οὗ τῆοτα ἴδῃ οἠδ ἱπιᾶρθ. 

22, αὐ δὲς γίρλξ λαμα] 1ὰ 15 τἱρῃϊ Ὠδηα 18 [19 οὔ (οΥ, οτδοϊθ) ““[6- 
τα 5416 ηλ,᾿ 0 βΒοῦ ὈαυΟΣ ΠΡ ΥΘΙΏΒ, ἴο ΟΡοὴ ἴῃ τηουτ Ἡλι 8. ΟΣΥ. 
ΤΒουρΡὮ “ Ὀα(εγηρ᾽ γδπ5 ᾽) οοσυχ5 ἀραίΐη ἴῃ (6 νοῖβα ἴῃς σψοσγὰ οδῃ ἤδνα 
ὯΟ ΟἴΟΥ 56}56, 5:10 8ἃ5 “οδρίαϊη5.) Τὰ νογὰ “"οΥΥ "ἢ βϑειὴς σεαυϊγοᾶ 
Όγ {μ6 Ρδγδ]]εὶ “δου ηρ;᾽ ἴῃς Ἰοϊίουβ μάνα ρτοῦρδ ὈΪ. Ὀδεη ἰγαμβροβθά. 
Ου [μ6 ἀρραγαΐυϑ οὗ Ξίερα, οἵ. οἢ. ἱν. 2. 

4238. 20 ἑλεγε.. στυογε οαἱδο] Τὴ ψογᾶβς ἃγὰ “οὔβοῦσγαε δηά ψδηίηρ 
ἴῃ [ΧΧ-, δῃὰ ρΡοββί]ν δὲ ποῖ οτἱρῖπαὶ. ΒΘ ΠΟΥ ἃ ρὶοβθθ οὐἠἨ πὸ {ΠΕ} 
Ρύγροβα ἀρρεδῖβ ἴο Ὀ6 ἴο Ἔχρίδαϊῃ ΨῈΥ [5γ86] σοηβίἀογθα (5 ἀϊνϊπαίίοη 
οὔ ἴῃ Κἰηρ᾽᾿ 5 ἴο Ὀς [4156, 1.6. ὈεἸενοα (παῖ ἢς νου ποὶ Ῥεβίερε οἵ δἱ 
Ἰεαϑί σαρίυτα 7ογυϑαίεη. Τῆς παῖυγαὶ βεῆβα 15: [ΠΥ Πᾶνα ποθ ψῃῸ 
Ὦάγνα 5οσῃ οδίἢ 5 (ἴο (ἢ 61), ἱ.6. 411165, νὶΖ. ([η6 Εσγρίδηπ, δτο., γχῇο νψ1}]} 
(γτυδίγαϊς δηὰ ἐν ΝΕΡΟσΠδαηθΖζασβ αἰνιπαϊΐοη. ΟἸΠοΥβ: ἱπαϑιηυο ἢ 
ἃ5 1Π6Υ (15γ86}} ἤᾶνε βυνοσῃ οαίῃς ἴο ῃθηὶ ([8Ὲ Ομαϊἀθδῃθ). Τῆδ οοπ- 
βΒί γι οἵη 15 ἀηηδίαγαὶ, δηὰ της 5εηβα νου! ταϊαναηογ, Ὀδοδιβα [5γαρὶ 



νν. 24---27.} ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΙ. 157 

θυῖ ΒὨ6 ΜΠ] 041} ἴο τειῃθισαηοα {π6 ἱπιααγ, τπδὶ Ζάεν 
ΙΏΔΥ Ὀδ ἴακεη. ΤὨοσγείοσα ἴπι15 βδιῖἢ (ῃἢ6 Τοτὰ 6οΡ; Βε- 
οᾶυ56 γ6 παν τηδᾶθ γοιγ ᾿ΠΙ ΌΪΥ ἴο Ὀ6 ΤΕαι]θΙ οΓαά, ἴῃ 
[δὲ γΟΌΣ ᾿ΓΔΏΒΡΤΕ ΘΒ Οἢ5 ἃΓ6 αἰἸβοονεῖαά, 50 [Πδΐ ἴῃ 4}1 γΟΌΓ 
ἀοϊηρβ ΥΟῸΓ 5105 ἀο δρρθαγῦ; Ὀδοδιβο, 7 σαν, [αὶ γε ἃῖξὲ 
ΠΟΙῚ6 ἴο ΓΕΠΊΘΙΏ ΥΔΏΟΘ, γ6 5Π4}} ΡῈ ἴακϑη στῇ [ῃ6 Ὠδηά. 

Αμά ἴδοιι, ργοίδης ψιοκαα ῥγηοα οὗ [5γ86], νἤοβα ἀδὺ 15 
οομθ, ἤδη ἰηϊυμν σα σῦς δῇ οπαᾶ, [15 54:1 (86 1 οτὰ 
σον; Βεδονε [Π6 ἀϊδάδιῃ, δπᾶ ἴακε οδ [Π6 οσόνψῃ : [ἢ]15 
“ἀαζζΊ ποῖ δέ [6 φ4πι6: δχδὶἱ ἀζηε ζλαΐ ἐς Ιονν, δηα δῇδϑβο 272 
ἐλαΐ ἐς Ὠϊρῃ. 1 νψ1}} ονεγίασῃ, ονοσυΐασῃ, ονογίαγη 1 : δηά [ἴ 
51.411} Ὀ6 Ὧο γπο7γέ, ὉΠ] ἢ6 σοπα ΏΟ56 τ]ρὴϊ 1ἴ ἰ5; 8η4 1 ν1}} 
δὶνα ἴα δ έρι. 

δὰ υ5ῖ ὈτΟΚΘη 115 οδίῃ, ἃ [πὶπρ ψ ΒΙΟἢ Να. σαπλε ἊΡ ἴο ρῥυηϊςα (οἢ. 
8}. Οἰμεῖβ 511} ννου]ᾶ οἤδησε ἴδε Ροϊηζίηρ: (δ πᾶνε ψεὰκβ οὗ 
ψνεοκ5, 1.6. ΘῈ Κ5 ὉροΩ ᾿ν 66} κ5---ἀδυπάδησο οὗ {{π|6 ἴο ργδραγα ἴοσ [8 
βῖερα, ἃ 56η56 [66 Ὁ]6 1ηὴ ἴῃ ΕΧίΓΘ 16. 

ἀφ τοῦ εαὐ ο γεριεηιόγαγςε} ΟΥ, οδι]ϑῦμ, Τδα Ξυδ]εοξ 15 τηοβί πΔ- 
ταγα}] }γ ΝΕυςΠδἀηθζΖζαγῦ, ὑνῆοβα ργθβθῆςθ 18 88 δοουβαῖίοη Ὀείοτε αοά οὗ 
{Π6 Κιηρ' ἀηα ΡεΕορ]ς Ὀδοδυβε οὗ [εἰγ Ὀγεακίηρ {Π6ῖγ Δ] σίδηος ἴο ἢΐπὰ 
(εἴ. οἰ. χνὶ!.). ὙΤΒε σοηδεαιδηςε οὗ (ἢΪ5 δοουδαίίοῃ οὐ Ὀυϊηρσίηρ σαὶ] ἴο 
ΤΕΙΘΙὈγΔηο6 5 [αὶ [ΠΟΥ 5141} θ6 ἴδίδῃ, 1.6. οἀρίπγεᾶ, ἴπῸ ΠΥ ἀπά 
ῬθορΙθ, ὈΥ ἴπε ἔοα. [1 5 σοσίδ ΠΥ Ῥοβϑῖῦὶα {παὶ ἴα οἷαιβα ““βυνοσῃ 
ΟΔΙΠ 5 ΤΑΥ͂ ἢδνα Ὀδδη [ἤτον ἴῃ ἴο Ἔχρ] δίῃ (15 ἰάθᾶ. 

24. “ὁ ἐλαΐ ἐγ... αῤῥέα7)] Οτ, 50 (μαΐ γοῦΓ 5ῃ5 ἀο ἄρρεαγζ, Ἔνθ 4]]} 
γοιι εν] ἀοίηρσβ. ΓΟ. χχῖχ. 16. 

26. γογαριε τυΐεξεα ῥγίέροε] Οτ, δμὰ ὕἴποιι ψἱοῖχζθά ὁη6, ΤΟ δζὺ ἴο 
ὍΘ 5], ὈΣίπ09 ΟΥ̓ ΙΒΥ89]1. Πα 5θῆβα “ργοίδῃβ᾽ 15 ποῖ αυἱτ σογίδίῃ, 
οἵ. κερὶ...) 1,δν. ΧΧΙ. 7) 14. 

τὐλτ»ε ἐρίφων... αὉ ἐρα] ἴὰ Ὅ80 Ὀτη9 οὗὨ [110 Ἰπ]αΌ οΥὁὨ 180 ὁπά, 1.6. 
ψ ΠΏ ἱπΙαῸΪΥ 5}81] τοσεῖνα 115 ὅ4] σμαϑιϊδοιμθηῖ---ἰη ἴῃς ἀονηία!] οὗ ([ῃς 
βίαϊε δηά οδρίἰνιγ οὗ [86 Κίηρ, Οἱ. χχχν. 5. 

26. Τα ἰοτηὶ “ ἀἰδά δι᾽" 15 υβεᾶ οὗ [πε τηϊΐτε οὗ [6 ὨΙρἢ - τοδί, ἔχ. 
ΧΧΥΡΙ. 4. ΤΟΙ͂Ο οΔῃ Ὀ6 ΠΟ τεΐίεγεησα ἴο (6 ΠΙρῃ - Υοβὶ ἤογα, [6 ρᾶβϑϑᾶσε 
τοίειβ Ἔχο  υϑίνεὶυ ἴο ἴη6 γογδὶ ἢουβα, ννὩ] ἢ 588}} Ὀς ἀϊδοσγονπαά. 

ἐλῖς.. .146 ςαη:9)] ΤΒδ βοιῃθν δὶ θηϊρτηδίῖοδὶ γογὰ5 το ΡΓΟΌΔΌΪΝ  : 
{Π|5 15 ποὶ {Πδῖ, 1.6. [6 ργδβϑθῃΐ σογαὶ ἤουβα δηά τέρίτης 5 ποῖ ἰῃαί νυ] Οὗ 
541} Ὀς (([Ὡε Μεβϑβίδῃϊο), ἃ8 ψ. 27 Ἔβχρ᾽ δίῃβ. ΟὐἹἸ (5 5.411} ποῖ σϑιηδίῃ 
{Π15, 1.6, ψν»μδΐὶ ἰΐ 15, 1ἴ 5141} θὲ στειηονθα δηά γσῖνα ρίασε ἴο βοιῃείμϊησ 
ϊρῆοτ ἴὸ οΟ,6, Ψ. 27. 

ἐχαίί...ἴῃδὶ 15 ἀζγά] Ιοῦ (δῦ ὯΘ οχαιῖθά ὙΏ1ΟΣ 18 τον, δπᾶ ὑπδῦ 168 
45 ὨΪΡῊῚ ὯὈΘ δραβϑθά. Τὰε νογὰβς “"ονεγίιτη,᾽" ὅς., Ψ. 27 Θχρίαΐη (δε 
ἰάοα. Τ6 ῥγεβεηΐ οχγάθυ 5}4]] ἀἴβαρρβϑᾶαγ, [δ ρα 5}4}} Ὀ6 δραβεὰ δηά 
αἱ ἰαϑί [δαὶ ψνϊοἢ 15 θυ Ὁ]ς6 5}4}} Ὀ6 ἐχαϊιθά, οὗ. χνὶϊ. 24. 

41. από ἐ λα ἐξ πὸ τῶοτβ}] Οὐ, γεὰ (ῃ15---ἰί 5}4}} ηοΐ Ὅς (οτ, ἰΐ ἰ5 
βοῆς). “ΤῊ5᾽ ἄοεβ ποῖ τείθγ ἴο (ἢ6 σοπάϊτίοη ἱπίτοάυοοα ὈΥ ἴδ6 

25 

26 
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:“. Απά [δοιῖι, 5οη οὗ πηδῃ, ΡΓΟΡΏΘΘΥ Δηα 584γ, ΤἬιϊ5 5! τἢ [6 
Ι,ογὰ ΟΡ σοπορίηῖηρ ἴΠ6 ΑἸησηοηϊῖεβ, δηα σοποοζηΐηρ [ΠΘΙΓ 
ΤΟΡΙΟδΟἢ ; ανθη 54 ἴπου, ΤῊΣ ϑνοσά, [6 σνοσά ἐς ἄγαν : 
ἴου [Π6 5] ρον τῇ ἐς ἔαγὈ5η6 6, ἴο σοηδυτης Ὀδοδιβα οὗ [ἢ 6 

49 σἰτἰοτηρ : ΜΉ1165 ζἦφν 866 νδῃϊὺ υπΐο {Π66, ΜὮ1165 ζάεν 
ἀϊνίης ἃ [16 υμΐο ([ἢ66, ἴο Πρ ἴΠ66 Ὄροη [Π6 ΠΘΟΚ5 οὗ Ζάέηε 

ονοιυτηΐησ, Ὀυϊ ροα5 ὉδῸκ δηά γοϑιπλδ5 [6 ργεβθηΐ σοηάϊίίοη οὗ [πίηρο, 
ὙΠ ἢ 584}} Ὀ6 ονεσίυγηοά (1}} ΒΘ σομηθ5 0 δ} (ἢς τρμῖί, ἰμ6 Μεξϑίδῃ. 
Οη νειῦ, οἷ. 15. χν. 6; 70Ὁ νἱ. 21. 

-"721] ἀξ εοφιδ.. ρήνέ ἐξ Ηἶτ] Ἐδίμοῦ: αμα 7 τοῦ ρίυε ἴὶ ἀΐν:. Ἐπ 
σι οθς τίρἢς 1ἴ 15, οὐ, δ6 σψῇο μαί(ἢ ἴδ στίρῃϊ, ἰ5 [ἢ Μεββίδῃ. Ἐείδγεποθ 
5 Ροξϑβι θυ ἰο ἀξεη. χ]ϊχ. το, νθετε ζεῖ. τεδα σἀοἁ (056), ποῖ ἃ5 ἢονν 
ΘΒΠΟΝ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 328.--32, ΤῊἨΚΕΑΤΕΝΙΝΟ ΡΕΟΡΗΒΟΥ ΑΟΑΙΝΘΤ ΑΜΜΟΝ. 

ΤΟ Ῥάᾶββᾶρα 5 οὔβουγο, Ὀπῖ 5ενθσαὶ [Ὠϊηρβ βεθῦι ον ἄθηΐ. 1. [ἢ βρί[δ 
οὗ [86 5]: 1] Αγ 165 Ὀαίννεθη [86 ἰδηριαρε οὗ ν. 28 δηά [ῃδῖ ἴῃ ὑν. 9, 10, 
116 ϑσυγογὰ ποσε ἰς ἴῃαϊ οἵ ΑἸημηοῃ. ΤῊ 5 5 σοσίδῃ ἔγοι ἴΠ6 ψοσζὰϑβ ᾧ. 30 
““χρίυχῃ ἐξ ἴο 115 58ῃ64(.᾽ 42. [ἰ 15 δραϊηβί [5γδϑὶ, ηοίΐ δραϊηβὶ ἴῃς (Βα]- 
ἄσδδηβ, ἴπαὶ [6 ΑἰἸητηοηϊίεβ πε γ 5} δηῃὰ ἄγαν (Πεἰγ σογά, ΤῊ] ἀρρεαῖβ 
ἔγοιῃ ἴῃς νοσὰβ “"σοησογηϊηρ ΑἸητοῃ, δηαὰ σοποοσηὶηρ ΠΕΙ͂Γ ΤΟΡσ Δ ἢ ἢ 
Ψ. 28. Ἰοεςεϊνεα ὈγΥ ία͵]56 ργορηθοὶθβ [Π6Υ σου 5 ἢ ρυγροβαβ οὗ σοπαυεβῖ 
ουϊδιάς [πεῖν οὐ Ὀογάεσθ, τ] οἢ 51|4}} Ὅ6 ἔαγ ἔγοιῃ Ὀείηρ σϑϑ] ]Ζοὰ ; οἢ 
[86 ἙσοπίΓΑΓΥ {ΠΟῪ 5}4}1 Ὀ6 85541]6 ἃ ἰῃ (πεῖὶγ οὐνῃ Βοπα ἀπα (ποσὰ πη ὶ- 
Ἰαϊδὰ (ν. 25. εἶ. χχν. 4. Ηἰβίουυ ἀοδθϑ ποῖ θβῆδῦϊδ υ5 ἴο [0]]ον [ῃ6 ῥγο- 
δτεββ οὗ ἐνεηίβ. [1{ 15 ρΡοββϑίθ]α τμαϊ 5:0} Δ ΟΊ 1 [πάλῃ 411 [86 
περ ουσρ᾽ ῬΕορ 65 ἴἤτενν οδ [ῃς γοῖκα οὗ Βαθγυ]οῦ, 50 {παΐ ἰΐ τηὶρῃϊ Ὀς 
ἀουδίδι! νοὶ οὗ ἔπει ΝΕΡΟυσΠδάηοζζαν ννου]Ἱά αδἰίδοῖς ἢτϑῖ (συν. 20, 21), 
Ὀπι [δῖ ἴῃ ἰ[ῃ6 οουγϑε οὗ Ἔνθηίβ Αὐητήοῃ, ἵπι6 ἴο [15 :πβιϊηοίβ, αϑϑυτηθὰ 
8ῃ αἰ(ἰπᾶὰς ὨΠΟΘΕ]6 ἴο Γυἀδὰ (οἴ. 2 Κίηρς χχῖν. 2. Τῆε ἀδίε οὗ ἴῃ ῥσε- 
βοΐ ρᾶββαρε 15 ὯὨΟ ἀουθὶ ἰαίεῦ [Πδη (μδὶ οὗ ἴῃ τεβί οὗ (86 Ἅοδμαρίοσγ, δπὰ 
ΤΩΔΥ ΟΥΘ 5016 Οὗ 15 οοΟΙΪοῦγ ἴο Ἔνθηΐβ δι βθααεδηῖ ἴο (ἢ6 [4]] οὗ [εγυβαϊετη. 
(Γῇ. χχν. 1--7. 

28. 4}ὲ τιυογά...15 ἀγαιν) Ἐδίμεσ στ ἀϊδτοραγά οὗ (6 δοοθηΐβ: 
ἃ ΕΟΣά, ἃ ΒΤΟΤΣά 18 ἀγάσιι [ῸΣ ΒΙΌΣ ΟΣ; 10 185 ΓΒ ηθἃ ὕὍο ἴ.10 ευῦογ- 
γιοῦ ἴπ οχσάοσ ἰῃδὺ 10 ΣΔΥῪ οἸῦΟΣ. 

49 40;454Ὀ99] ἘΔίδοΥ: ἴο 80 πὐὐθτιηοβῦ, [1ἴ. ἃ5 ἴᾺΣ 45 ἰΐ σᾶῃ Πο]ὰ οσ 
τεοοῖνθ. Οογῃ. διηθηᾶβ: ἴο βά5 ἢ (Π4 6] ἔοσ ἢ41]). 

429. (εν “46 ναϑῖζν τμέο ἐζ46) 1.6. Ατητηοη 5 Βοοί πϑαγϑῖς [456] } Πο]ὰ 
ουξ ἴπ6 ῥῬγοβρεςοῖ ἴο 1ἴ οὗ νἱοἴοτγ δπὰ οοῃαααβί. 

ὀγέμρ ἐλές τερον ἐδέ πε] ΤῊδ 56η568 15 ἀουδί(α], [ῃ6 Ῥῆγαβε “" Ὀτίηρ, 
οἵ, Ρυῖ, ἀροῦ ([ῃς πεοκϑ᾽᾿ ποῖ οσουττίηρ ἀραὶπ, ΤῊΣ ““ψιοκοά, ψῃοβε 
ΑΑΥ 15 οοιῃθ, ἴῃ ἴῃς χης οὗ [ἢ ἰπΙυϊ οὗ [Π6 οηάᾶ,᾽" σδῃ ὨΔγαΪΥ ὍὈ6 ΔΩΥ 
οἴδεν ἴδη ἴῃ Ῥυΐῃοαβ δηᾶ ρβξορὶα οἵ Γεσγυβαίθηι, Ψ. 256. Ο 1. ΤῊΣ οἷαυθα 
“ἴο Ὀτπρ ἴμες,᾿" ὅἄς., τηῖρῃϊ Ἔχργεββ {με ἐρρέερς οὔ ἴῃς Ἰγΐῃρ' ὈΓΟΡΏΘΟΥ : 
{πον ἀϊνίπα ἃ 1ἰα6 δῃὰ Ὀτηρ ἴῃ 6εὲ--ἰΠ6 } ῥσγοιηΐδε ἴπαὶ του 54]: [21] 
ὉΡΟη ἴξγαθὶ, δηὰ σοῃηυοῦ ἴμεὰ. 2. ΤΩΣ οἰδιιθε ΤΔΔΥ ἜΧργαβ ἴῃ6 ἑσεμέ 



νν. 3ο-- 32; 1. ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΙ. 150 

λα “γε 5Ϊαὶη οὗ ἴῃς νιοκεά, ψῇοβα ἀδὺ 15 οοηθ, νῇδη ζάξγ 
11 σἀαά ἄαυε ἀῇ Θηὰ. 9514]11 οδιιβ6 “2 ἴο τεΐϊυγη ᾿ῃἴο 3. 
ἢ15 βδῃθαίϊῃ δ 1 ψ}}} ἡπιᾶρε ἴπ66 1ῃ [ῃ6 ρδοθ ψῇοσα ἴῃου τναᾶϑί 
ογεαῖθά, ἴῃ τῆς ἰαηὰ οὗ ἢν παίινιγ. Απὰ 1 1} ρουτγ ουξζ 3: 
ταΐηα ἰηαϊρηδίίοη ὉΡΟο᾿ ἴΠ66,1 Μ}1}} ὈΪονν δραϊηδι [ἢ66 ἴῃ (ἢ 6 
ἢγα οὗ ΤΥ ψτδίῃ, δηα ἀδ  νεῦ [Π66 1ηἴο ἴΠ6 Ὠδηᾶ οὗ Ὀγυ 58 
τηΘη, ἀραὶ 511] ἴο ἀδβϑίτου. Ὅπου 5Π4}} Ὀδ ἔογ [16] ἴο [6 3: 
ἢγα ; [γ Ὀ]οοά 5841] Ὀ6 1ῃ [86 τηϊάϑβι οὗ ἴῃς Ἰἰαηά ; (ποι 5} !ζ 
Ὀδ6 ΠΟ 7207 ΤΟΙ ΘΙ ΘΓΕΩ͂ : ἴοΣ 1 ἴῃ6 ΤΟΒΡ ἢᾶνα βροΐβῃ Ζ2. 

Μοζϑονοσ (ἢς ποχὰ οὗ [η6 [ΒΡ σης υηΐο 116, βαγίηρ, 22 

οὔ ἴῃς Ἰγίπρ ἀἰϊνϊπαϊΐου, [6 δνθηίυδ] ἴ5θὰθ οἵ ἴ ἴῃ αοάξ βαπά. Τῆδβα 
ἰγῃρ' Ργορδβοῖεβ ἰεδα ἴπῈ Ατησηοη εβ ἴο πίε 565 οὐ ἴο ῬΡυγροϑα δεῖς 
ῬΓΖΕ5 ἴῃ6 ἰβδβα οἵ ψ ΒΟ Οἢ ἴῃ Οοάΐἶβ μαπᾶ (οσ, ἢϊἷ5 ᾿υάρστηοηΐ ὕεσοδυϑε οὗ 
ὙἘ]0 ἢ} 111} θ6 δαὶ [δ 54}} ἢανε ἃ σοιῃσοῃ δία 11} [Π6 Ῥγποεβ δηὰ 
ῬΘΟρΪς οἵ [εἐγαβαίθειη, ἀροὰ νοβα ΠΘΟΚ5 (Ὀοά 65) [ΠΕΥ͂ 5}4}} Ὀ6 ἤυηρ 
βδίη. 3. Οἰδοῖβ (Ηἰϊ2. Οοση.) ψουἹά αἰτοῦ ες ἰοχί γεδάϊηρ “7: (ἢ 5βιυγογά) 
ἴον ἐἦδε, ἀμὰ σοῃπθοίϊηρ οἰ βου ἢ ν. 218: τἰμδὶ 1 τᾶν ρ] ἴεν (8 1165 
ἴμεν ἀϊνίηε ἃ 16 αηΐο το, ἄς.), ἰῃ ογᾶδγ ἴο Ὀτηρ ἱ (ἴῃς ϑνογὰ) ὕροη 
[886 Ὡθοῖβ, ὅζτο., 1.6. 45541}} διὰ βδἰαγ ἔπθπὶ ψὰ Σϊ. ΤὨΙ5 15 ΠΏ] ΟΣ, 
{μουρῇ δραϊηβὶ ΧΧ. 

“2012 ἐλέ πεῖς... τοΐοβεα} Μοτε Ρ]ΑΙΏΙΥ : ἀροὶ ἴΠε ποῖ οἔδς νἱοκεὰᾶ 
(Παΐ ἀτὰ (ἴο Ὀ6) 5διπ, 1.6, [6 ρυΐμοθβ, ζο. ἴῃ [Ἐγαβδίθιω, Φζ. 25. 

«υἦτν»ε (οἷν ἐμίφιοίν... 4] ΑὉ ἴμ9 126 οΟΥἩὨ ἴπ0 πη] Ὁ (οτ, ρυῃ 5 ἢ- 
τη θη) οὗ 109 θπά, οἵ. ν. 25. 

80. λα 7...γοίμγ}] ἘΘυΤη 10 1ηἴο 108 Βιθαῖ ] Ατημηοη ἰς οοπι- 
τηδηἀεϑά ἴο ρυΐ Ῥδοὶς ἢἶ5 βινοσὰ ἴο [15 βῃεδιίἢ ; ἢἷβ ἀγεαπ)β οἵ σοηαιιαβίϑ. 
ΔὈτοΔα τὰ νη, ἢ6 588]} Ὀ6 νἱϑἰ[εα δηά ἀεδίγογεά ἰὴ μὶ5 οσσῃ ἰἸαπὰ, Οἱ 
““Πδιν γ᾽ οἷ. χνὶ. 3. 

81. ὀγμζίεἦ γι671} 1.6. ψ1]ὰ ἀηα βανᾶρὲ θη. 80 ἴῃ χχν. 4 115 [86 
“τηδη οὗ ἴὴ6 δαϑβί,᾽᾽ [86 Τομ]άτεη οὗ {16 ἀσβοχὶ, ννο αγ ἴο ὄἌχοουῖα {π6 
ἡυάστηοηῖ οἡ ΑἸησηοη. 
σξέε ἐο ἀ65:70}} 11ϊ. ἴ[ῃ6 5πλ 15 ΟΥ ἵοτρεῖς οὗ ἀεβίσυοιίίοη. Ἐν] 45 

4. 5: 1{Π5 οὗἉ Π6]],᾽} 1,6. ἀδμοηβ γο ἔογρα ἴῃ ἢ6]], 15 ἑδποίία!. 
82. (. χχν. το. Απηηλοη 584] ρογβὴ ἴῃ ἢΪ5 οὐγῃ ἰαπηά. 

ΓΗ. ΧΧΙῚ. ΝΕΝ ἹΝΌΘΙΟΤΜΕΝΤ ΟΕ [ΕΚΌΞΒΑΙΚΕΜ. 

Τῆς ρᾶϑϑαρο Πᾶ5 ἰῆγες ἀϊνὶ δ᾽ 5: 
ΕἸγβῖ, ὑν. 1--12. ΤΠ 5ῃ5 οἵ Γ θυ βαίθῃι, Ἐϑρθο ΙΔ! Υ ΠΟΥ Ὀνο οΥγίηρ 

ΟΠ 65, ἰάοΙΑ ΤΥ δηὰ ὈΪ]οοάπΠεα (συν. 1--5); δἱοὴρ ψἱ ἢ τῆς ἀδτκ οαἰαϊορσιια 
οἵ οἴμες οβξεποςοβ (ν. 6---τ 2). 

ΘΕΘΟΟΠΑΪΥ, ὧν. 13---22. ΝΟΟΘΘΘΙΥ͂ δηᾶ οογίδιη οὗ Ποὺ ἡυπάρτηθηΐ, 
νυ] οἢ 5 σἰαιθὰ ἢγϑί ἀΐγθοιυ (συν. 13---τ6), δῃὰ βεοοπάϊυ ἀπάεγ (ἢ ἤρατε 
οἵ ἃ 5ιηοϊεἰηρ (ἀγηδοα (υν. 17---22]. 

ΓΗνάϊγν, συ. 23--31. Βεπονὶ οὗ (6 ἰηάϊοϊπηοηξ ἀραϊηβί 41} οἱδβϑεβ 
οὗ {πὸ παίίοῃ, τοι ἴπ6 ῥυησα ἴο ἴῃς Ρεορ]ε οὗ (6 ἰδηά, 



τόο ΕΖΕΚΙΕΙ͂, ΧΧΙΝ [νν. 2---9. 

4 Νον, ἴοὰ 5σοὴ οὗ τηδῃ, ψ1]| ἴμοι λᾶρε, 1 τμοὰ πάρα [ἢ 6 
Ὀ]οοαγ οἰ ὃ γεᾶ, ἴπου! 5η4]ῖ σειν ἤδὺ 411 ΠῚ δοχῃιηδίϊοῃβ. 

3 ΤΏρη 540 ἴδου, ΤὨι5 5411 ([ῃ6 1,οτὰ ΟΡ, ΤΏ οἰἵγ 5ῃθάἀάβιἢ 
ὈΙοοά ἴῃ ἴδ τηϊάβὶ οὗ 1ἴ, (ῃδϊ ΠΟΙ ΤἰΠ6 ΤῇΔῪ ΤοΙη6, δηὰ 

4 τηδίκθιἢ 140]15 δραϊηϑῖ Ὠθίβοὶῦ το ἀθῆϊα ἀογεεῦ. ὍΤὭοι γί 
Ὀδοοτὴβ ΦΌΝΟΥ ἴῃ τὰν Ὀ]οοά [μὲ ἴποι! μαϑῖ βῃθα ; δηὰ ἢαβίὶ 
ἀεβ]οὰ ψάγεοζ ἴῃ της 140]5 νι ϊοῃ του μαϑὶ τηδάβ  δηά 
ἴδοι! Ὠαδι σαιιϑεα [ΠΥ ἀανδ ἴο ἀγα ἤθᾶγ, Δῃα δῖ σοπηδ ἐζε72 
πηΐο (ὮΥ γοαῖβ : [πογείοσα ἢδνε 1 τηδάβθ ἴΠ66 ἃ σθργοδοῦ τιηΐο 

5 ἴμ6 Ποαίμθη, δηῃά ἃ τηοοκίηρ ἴο 411} σουηίσιθ5. 76.096 ἡλαΐ δὲ 
Ὠθδῖ, δηὰ 2λοσε ἐλαΐ ὁξ ἴδ ἴτοτη ἴῃ66, 5}4}} τηοοῖϊ [ἢδ6, τυλέεξ 

6 αγί Ἰἰηΐδτηουβ αμαᾶ τοῦοῇ νεχεᾶᾷ. Βεμοὶά, [6 ῥστηοαβ οὗ 
5γδδὶ, Ἔν οΥῪ οὔθ θα ἴῃ [ἢδ6 ἴο [Π6ῚΓ ρον ἴο 5ῃεα Ὀ]οοά. 

7 1η ἴπΠε6 ἢᾶνθ {ΠΥ δεῖ ᾿ρῃϊ ὈΥ ἐδίθοσ δηᾶ τῃοῖπῃεσ : ἢ [ἢ 6 
Ὠ]άβῖ οὗ [Π66 ἢᾶνα ἴῃ6} ἄεδαὶῦ ὈΥ οΟρρσγεϑϑίοῃ ἢ [μ6 
ΒΙΓΔΏΡΘΙ : ἴῃ [Π66 δᾶνα ἴπδθγ νοχϑᾶ [μ6 (δίῃ ]655 δηᾶ ἴῃς 

8 ψον. Τῃου παρ ἀδϑριβεα τα ὨοΪν φζχρς, δηα μαϑὶ 
9 Ῥιοίδηδα τὯν 5 ρδῖΠ5. [Ι͂ἢ [ἢ66 ἅζ6 6} [Πδΐ ΟΔΙΤῪ 4165 ἴο 

2. τὐὴϊέ ἐλοις ἡμ4ρ6}] 8566 οἡ οἷ. χχ. 4, οἵ. χχῆ. 26. 
γεα, ἐλομ «λαΐ εἦξὼὦ)] Ἰλδῖμογ: ἴθι ὕπου 8810 ὁΘΔ0}89 ΠΟΣ ἴ0 ΚΗΟΥ͂... 

ὕ. 3 δπὰ ὕδοι 511410 58.Κ. 
8. 4{ε εὐΐγ τἀσαάκε}} Ἐδίδον 85 δάάγοβο: ΟἿἿΥ ὑπδῦ βῃοδάθίς ! οἢ. 

χχίν. ό,9. Ηεῖ “πιο ̓ ἰ5 τμαὶ οὗ μεσ ομαϑιἰβεπηθηΐ, οἷ, χχχ. 3 “ἴῃς 
(πὸ οὗ τῆς Βεδίῃςφη,᾽ [ετἰ. χχνὶ. 7. 80 νυν. 4, “ἀδγ5᾽ δῃΐ “"γεᾶγβ,᾽ ἴ.6. 
(.}} πυτηθοσ οὗ [ΠΥ γεᾶγβ. 

ἀφαίγεσέ λογεο 7) Βδίμεγ: ὑπο Πούβα] ἢ, ρᾶγα]] 6] ἴο “ἢ ἴῃ τηϊάβι οὗ 
1. 

4 Τῇδ “Ὀ]οοά᾽ 5 ποῖ οὔἱγν (μαΐϊ οἵ μοῦ οὨη]άγεπ βου βοοα ἴο (88 
ἰ4οἱ5, Ὀαὶ ἡμάϊοΐα] δηά οἴμεῖ ταυσγάστβ, οἷ. τ. 6, 9. ΓΟ. χχιὶὶ. 37, χχὶν. 6, 
9. 

ἐλεγόζογε λανε 7 »ι4412] Ῥτορδεῖίο ρετέ., οἵ. ““5}}41} τβοοῖκ ᾽ν. 5. 
δ. »"μεΐ σνεχε4] 011} οὗ ὑθχηυ15, ΑἸ. 11}. 9, ἀπά οη ςἢ. ν. 7. 

8--12. ῬΑΚΤΙΟΌΓΑΚ ΕΝΟΜΕΚΑΤΙΟΝ ΟΕ [ΕΚΌΒΑΓΕΜ᾿Β 51Ν5. 

86. ΤὨς ““ρηῃοοβ᾽ ἂἵὰ ἴοβε οὗ [86 τογαὶ ἤουβ8. 
“ὐεγ.. «10 ἐρκῷ φα ἐᾷ ὯΔΥΘ Ὅθ05 1 5-πδηάθᾶ 1π ἴ1|00, ἴο Βιοά. ΤῊΣ 

πιοδηΐπρ' ἰ5 οί [μαἱ [ΠῈῪ 5ςἃ Ὀἱοοᾶ ἴο ἴα υἱπηοκί οἵ [μεῖγ ρονεσ, Ὀπὶ 
(αὶ {ΠΟῪ ναγα δι γατυ ; [μεὶγ ρονετ, 1{. αγγεν νγὰ5 ἴῃ6 ΟὨΪΥ ἰανν. 

1. “ἼΒΕΥ" 20 τῆοζγα σείειβ ἴο [Π6 Ῥσυίποαβ, ὑυ 15 βαϊὰ ων Οὔ 
“(ΑΠοΥ δηὰ τοῖο Εχ. χχ, 12; Π δυΐϊ. ν. τό, χχνυϊ!. τ6. Οη ““5ίγδῃ- 
ροχ᾽ οἷν. χνὶ δ. 18; Εχ. χχίϊ. 21. Οπ “(ΙΒ τ]εββ,᾽ Εχ. χχὶ!. 22. 

8. 7δοι λαεέ ἀδεῤίςεα] 7 6γιιβαίθτῃ οὐ ἴῃ6 σοτητλ 1 15 δἀ ἀγεββθά, οὗ 
ψ. «6, ςἢ. χχ. 13, τό, ἄς. 

9. [Ιηΐοιπηεῖβ δηὰ αἶα ᾿ὶίηεϑϑοϑ, [6ζ. 1χ. 3; Εχ. χχὶϊ. 1; [δν. ΧΙΧ, 
ι6. (ἰ. οἷ. χνὶϊ!. 6, αι. 



νν. 10---15.] ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΙΙ. Ι6ό: 

5η6 ἃ Ὀ]οοά : δηά ἴῃ ἴπες [ΔῈ Ὺ εδὶ ὑροη τἢ6 τηουηϊδίηβ : ἴῃ 
[Π6 τηϊάϑὲ οὗ ἴη66 ἴπ6 Ὺ σοχηρϊ Ἰογάῃμθβθ. [Ι͂ἢ ἴῃ66 ἢδνα ἴῃ 6 Ὺ 
ἀἸϊβδοονοτε ἃ {πεῖν ἐδ γ᾽ 5 Ὠακεάηθββ : ἰὰ ἰτἢ66 ᾶνα ἴῃ6Υ 
Ὠυγθ]ο ἃ Πεῦ ἰμᾶὶ ψὰ5 δεῖ ἀραῖΐ ἔογ ρο]]υϊίοη. Απᾶ οἠβ 
Ὠδῖῃ σομημ64 ΔΡοχηϊηδίίοη ΜΙ ἢ15 περ ὩΡουσ 5 Μψ]ΐ; δπὰ 
ΔηοΙΠοΥ Ὠδῖῃ ἰοναϊγ ἀεθῆὶεὰ ἢἰς ἀδυρηῖοσ ἴῃ ἰαθτ; δηά 
ΔηοΠογ τη ἴῃ66 δῖ Πυι 16 ἃ ἢ]5 5ἰβίθσ, ἢ15 (δ 65 ἀδαρῃ του. 
Ιη ἴῃ66 δᾶνα {πε γ ἴαΐκδη ρὶ5 ἴο βΒῃεα Ὀ]οοά ; ἴδοι παδὶ ἰΚθὴ 
ὈΒΌΓΥ δηᾶ ἰποῖθᾶβα, δηά ἴῃοι μαϑῖ σον ραϊηεα οὗ ἴῃγ 
ΠΕΙΡΏθουΓα. ὈΥ Θχίοσιίίοη, δηᾶ μαϑὶ ἐογροίζθῃ τη6, βϑι ἴῃς 
Τοτά αορ. Βαεβμοὶ]ά ἰμογϑίογθ, 1 ἢᾶνα δηλ θη της Παηά δἵἱ 
1ῃγ ἀϊδῃοηδβὶ ρα ΒΟ ἴποὰ Πμαβὶ τηδάθ, ἀηά δἱ ἢν Ὀϊ]οοά 
ΏΙΟΣ. Παῖἢ Ὀδδη ἴῃ [ἢ6 πηάβδί οὗ ἴ8ε6. (δὴ 1π]η6 ἢθατί 
Θηάμπγα, ΟΥὁἨΎ ΘΔ [Π]η6 μαπάβ 6 βίγοηρ, 'ῇ [ῃη6 ἀδγβ (μα 1 
504] 64] ψ τ [πο  . τἢ6 ΠΟΚῸ μάνα 5ρόκβϑῃ Ζῷ δηᾶ ψ]}} 
ἄἀο Ὁ ΑΔ 1 ΜΝ] βοαΐζοσ (Π66 διηοηρ ἴμ6 Ὠδδίῃβη, δηᾶ 
ἀἴβρεῖβα [ἢ66 ἰῇ τῃ6 οοιηίτθ5, δηα Μ1}1 οσοηδαηλα τὰγ Δ118]- 

ερντηεὲ ἰστοαῖμε:.) “ΤὨϊ5 οἶδα βῃου]ὰ ρῥσχοῦδοὶυ ἰηἰγοάυςς (μς νἱοαϑ5 ἴῃ 
Ψ. το. [ἀο]αί ΤΥ 15 τηθίδρῃουσα!ν “Ἰοννάηθθ5," Ὀυϊ Ποῖα ἰ ἰ5. ἢοΐ [86 
οομλθγυηΐ τυ Ὀαΐ ἱπάϊν!ἀα]5 0 ἅττα βρόκϑη οἵ, οἷ, υ. 11. 

10. [,ἐν. Χν ἱ]. 7, ΧΧ. 11,-πἰςἢ]εα {πεῖς (αἰ Ποτ 5 νυ Ἱς, 1.6. (Παῖς βἴερ- 
ΤΟΙ ΘΓ, ΟΥ 5οη16 οὗ (Πεὶγ (δι βου 5 σοῃουίηος ; οἴ. 2 ὅϑδιω. χνὶ. 22. 

5! ἀῤαγέ 70» οὐ ιεζ:0᾽2} ὍΠΟΙΘΔΙ, ὥγοτι ΠΘΣ ᾿πιρυσ ΤΥ, οἢ. χνι]. 6; [κὲν. 
ΧΡ. 10, ΧΧ. 18. 

11. [κεν. ΧΥ]. 20, Χχ. 10. [,μδν. ΧΥΪΣ. 15) ΧΧ. 12. [,δν. χυὶὶ. 0, 
ΧΧ. 17. 

12. ἑαζερ σὶ 5] ἰ.6. ὈΓΙΡΕ5, βαϊὰ οὗ Ἰυάρεβ, Εχ. χχίὶϊδὶ. 8; 15. 1. 23 
Νιςο. "1. χ1.-|ῇ, οἱ. χν ϊὶ. 132, ΧΧΙΪ. 35. 

ὃν ἐχέογέϊο»] ΟΡ̓ῬΥϑδβίοσι, οὐ νἱοϊδθδῃηςθ, ἃ5 Ψ. 7. ΤΏ νίοθϑ ἤϑσα δηϊ- 
τηεγαιθα (Ὁ ον οὔθ δῃοίμεσ ψποὰξ ΔῺΥ 5ίτίοὶ σομποχίοη. 1ἵ. ΤΒἊ 
ἐθύθις οοπάαοὶ οὗ ἴμ6 ῥχίῃοθϑ, οσα ρον ῦ ἰ5 {μεὶσ φοὰ (ΗΔ5. ἰ. τ), 
ὕ.6. 2. [τγενθσζεηςα ἴο ραγεηΐβ, δηά ψϑηῖ οὗ οοτηραϑβίοη ίοσ ἴῃ 6 ἁῆρτο- 
[εοἰεα δῃὰ Βε6]ρ]655, ϑ. 7. 3. {ττο]ρίοη, νυ. 8, 9. 4. [πηππογα 65 ἀπά 
ἰησεθῖ, ὕν. 10, 11. Απᾷ δηΔΙΠΥγ, στοὰ οὗ ραΐῃ (μδὶ ονεισεδοθοβ δηά 
ΟΡΡΓεβ5565, ὕ. 12. Τῆς ρῥἱοΐυτε ἰ5 ἀδὺῖκ δπουρῆ, «δηὰ ἰ5 πππλιϑια ΚΟΔΌΪΥ 
ἰμαὶ οἵ ἃ ρΡεορὶβ ψῇοββε ἀξο]ης ἰἴβ ἱπουσαθ!α, δηὰ ἰΐβ {πα δ ῃδηὰ (σ. 3), 
οὗ, 76Γ. ν. 7, νἱ. 13, νἱἷΐ. 5, 6, χχί!. 2; Ηοβ. νῇ. 7; Μίὶς. νὶ. το. 

18--22:: ΤῊΞΒ ΙθΌΌΟΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕΒΒ ΥνἹΟΕ5. 

18. “»ιΣέερε »εῖηΦ απ) οἰαῤῥεά »ιν λαρμαῖς, οἴ. χχὶ. 14, 17, νἱ. 11. 
ΤῊΒ ρεβίαγα 15 Ἔἐχργεβϑῖνα οὗ νἹοϊθηΐϊ δριιδἰίοῃ, ἐονθι 16 ἀρ!δίϊοη ΠΑΥ͂ 
δ ἀμς ἰο αἰβετεηίΐ δυγοϊϊοη5---ἤστα ἀϊδάδίη δὰ ἀϊ5}1Κα. 

14. ((( χχί. 7," ἜνΕΥΥ μϑαγί 5}8}} τρϑὶῖ, δῃὰ 41} ῃδηᾶϑβ 58,41] σα ἴβ Ὁ ]6.᾽ 
16. (. οἰ. χχὶϊ!. 27, 28, χχχνὶ. 25, 20. 

ΕΖΕΚΙΕΙ, [ΠῚ 

ο 



ι62 ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΧΧΙ!. [νν. 16---22. 

τό Ὧ655 Οἱ οὗ (66, Απά του 504]: ἰάαΚα [ἢϊη6 Ἰ ποτ Δησα ἢ 
{Πγ56]Γ ἰὼ τῃ6 5διρις οὗ ἴ[ῃ6 Ὠεδίῆθη, δηᾶ ἴῃου 54] ΚΉΟΥ 
[ῃ41 αν ἴῃ6 [,ΟΒὉ. 

17. Απά [δε Ψοχά οἵ ἴῃ6 Τ.ΟΒΡ οδτηα τπἴο της, βαγίηρ, ὅθ οὗ 
τδῃ, ἴῃ6 Ὠουδε οὗ βγαδὶ 15. ἴὸο πὴ Ὀδοοῖηα αΓΟΒ5 : 8}} [Π6Ὺ 
αγέ Ὀταβ5, δηά (ἢ, δηά ἴτοῃ, δηά ἰϑδά, ἴῃ 1Π6 τηϊάβὶ οὗ [6 

το ἔυγηδᾶςα; [ΠΕΥ 8416 ἐζερε ἐζ4 ἄγοβ8 Φ7 5ῖϊνθῖ. Ὑπογοίοσο {Π5 
δ8:} ἰῃς Τοτὰ σου; Βεοδιδα γε δῖα 411 Ὀθεσοΐὴβ αἴἿοϑβ, 
ὈεῃοΙα ἰῃογοίοτθ, 1 ΨΜ1}} ραῖθοσ γοῖι Ἰηἴο ([Π6 τάκ οὗ [6πὸ- 

20 8816πΠ|ῚΎ) “45 1.εν ραϊῃεδγ ιΐνου, δηα ὕταββ, δηά ἴσοῃ, δῃηά ἰεδά, 
δηά τη, ἰηῖο ἴῃ τηϊάβι οὗ [ἢ6 ἔπγηδορσ, ἰο ὈΪον ἴῃ ἥτε Ὡροὴ 
1ϊ, ἴο πιοὶῖ 22; 50 Ἅ1Π1 ρδῖῃου γοῖ ἸΏ ΤαΪη6 ΔΏΡΟΙ δηα 1ἢ ΤΥ 

αι ἔασΥ, δηά 1 Μ1}}] ἰΙδανα γος {ἠόγέ, ἀῃα τιοὶ γου. Υ88,1 Μ}}} 
σαῖμογ γοιι, δηα ὈΪ]οῦν Ὡροη γοι ἰη ἴῃ ἢγα οὗ μιν ταί, δηα 

22 γ6 584}} 86 τηρ]ἰ6ἃ ἰη πε τηϊάβε [πετοοῦ ΑΚ βιῖνεῦ 15 τη οἰιδα 
1 ἴπ6 τηϊάϑὶ οὗ [ῃ6 ἤιγηδοθ, 50 584}} γε Ὀ6 πηεϊιεα ἴῃ [ῃ6 

16. 2αξζε λέμε ἐμ λεγίίαρς Ασοοτγάϊηρ ἴἰο ἴΠ6 Ροϊηΐβ : δηὰ ἴμου 5Π4]11 
Ὀα ῥὑτοίδηθά ἴῃ ((Ὠγουρἢ) (πγ561]. Τῆς Ιάεὰ (μᾶὶ [6 μονα “ ῥγοίδιιθβ 
᾿ῖ5 Ῥθορὶς ὮὈΥ σαϑίϊηρ ἴμθηλ οαἱΐ οὗ [Π6ἱγ ἰἸδῃὰ 15. ποῖ ἀποοιημιοῃ, 15. ΧΙ. 
28, ΧΙνΙ, 6, οἢ, ΕΖεκ. χχίν. 21 (χχν . 16). [Ι{ 5 ἀουδία] ἰΓ 1 θῈ δῃγ- 
ννοτα βαϊά {μαΐ (Ὠϊ5 σαϑίϊηρ ουαἱ οὗ [Π6 ῥδορῖθ 15. ἃ ρὑτγοίδηδίίοῃ οὗ {πε πὶ 
“ἴῃ [Π6 εἰρῃῖ οὗ ἴῃς Ὠεδδίῃεη." Οἡ (Πς οἴμεγ μβαπα (μαΐ ρῆγαβε ἰ5 οἴϊθῃ 
56α ψ ἤδη ΓΘ ονδ Ὠἰτηβο]ΐ, οὐ Π15 ἤδη, 15 ΒΡΟΚθη οὗ 49 θεϊηρ ὑγοίδηβα, 
οἷ. ΧΧ. 9, [4, 22. Ῥαυ Ιου ἰατὶν ἰξ 15 5ϑα14 (Πα [5γ86]᾽5 ἀἰβρϑυβιοῃ διποὴν 
[ὴ6 πδίοηβ ργοίαπθα θρονδ 5 πᾶπηθ, οἷ. χχχνὶ. 20---23, δηά ἱῃ χχχῖχ. 
ἡ ]ϑΒονδὴ 5αγ5, 1 ψ1}} ποῖ ρο]]αΐς (1εἰ Ὀε Ρο]]αϊ 64) ΠΥ Πᾶμη6 ΔΗΥ͂ ΤΟΤΕ 
(ὈΥ (με παπι]!αἰίοη οὗἩ ἷ5 ρθορ] 8). Α 5ἰίρῃξς ομδηρε οὗ τεδάϊηρ ρῖνϑϑ: 
αηα 7, τοὐἑ ἐε ῥΡτοίδπβα ἴῃ (66 ἴῃ ἴῃ 6 Ξεἰρῃί... . ΤῊΘ 016 ράβϑασθ 5ρεᾶκβ 
οὗ [μ6 ομας βεηδηΐ οὗ 15στ86], ποῖ οὗ [ἢ6 ρυγρίηρ ΑΥΤΑΥ {ΠΕΘΙΓ ὉΠΟΙ Δ πη 655 
(υ. 15), ΕΙοἢ 15 τηεηϊοηθα ἱποϊἀΘη(Ά}} (οἴ, Ψ. 22). ΤὨΪ5 ομαβιϊβοηθηὶ 
15. ἀἸβρεγβίοῃ διηοησ ἴῃ6 παίΐοηβ, ὈῪ ψοἢ 7 επονδῇ 15 ργοίδηθα δἀπὰ ΌΥ 
ΨΥ ΠΙΟἢ ἴϑγδεὶ Ἰεατηβ ἰο ΚποΥ ἴμαΐὶ ἢ6 ΠΟ αἴβρεῖβεβ ἴπϑτ 5 {πῃ6 1,ογά. 
Οοτῃ. βυρρεϑίβ : ΟΥ̓ ψν οἢ (πο ]6 Δ 655) 1 πανὰ Ὀδθη ῥὑτοίδησα ἴῃ ἰῃ66. 
Πόοα5 ἴῃς Ἰάδα ἄρρεᾶγ ἰπ ἴμ6 ργορῃδί (δὲ ΠΘἤονδἢ ψγὰ5 ῥτοίδπεά ἴῃ [ἢ6 
ἜΥ65 οὗ {π6 παίΐοῃβ ΟΥ̓ [5γ86}᾽5 ἸΔ οἰ αἰ θϑὺ - 

11--22, Τυάρτηεηΐ οἡ ἴ5γϑϑ] ὑπάδυ (6 ἤριυτε οὗ ἃ 56] ηρ' ἔαγηδοα. 
1516] 15 ἄσγοββ δηά Ὀᾶβε ποία], ψ ὶσ ἢ πγιισῖ Ὀ6 Ηπηρ' ᾿πίο ἴδ ἔπγπδοβ. 

18. ἀγοες οὗ κς110υ67}] [τ σοπῃδίγποίοη “5 ν τ᾿ 15 ἴθ ἀρροβίου ψὶ ἢ 
ἄτοββ. Εὸγσ (ἢς ἤρπτα οἵ. 15. ἱ. 22, ΧΙ. τὸ; [60 νἱ, 28---230; Μα!. 1}}. 
2) 3. 

ἴν. »ηἴα5 οὗ 7ζεγμσα ἦε] ΟΕ, οἢ. χχῖν. 
22. Τῆς ἤρσυτε οἴ [ἢ6 ἤπγῆδοα ἜΧΡΎΈ5565 τηδῖηἷγ (ἢς Ιᾶσδα οὗ (ἢ ἰοΥΥ Ὁ]6 

{1815 Δρρυοδομίηρ; ἰἱ ἰβ ποῖ ἰη{ἰπηαϊθα ἐπαΐ Ῥαγα 5Ινο νᾶ5 ονίαϊηθά 
ἔγοπι [ἢ ῥῬγόσεβθ. ἴῃ ἃ ρυόρμεῖ ἰοναγὰ 86 επᾶ οὗ ἰἢ6 6χῖ]6 ΓΘ ἤοναὶὶ 



νν. 23---28. ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΧΧΙΙ. 163 

τηϊάβι (ποιθοῦ; δῃά γε 5141} Κῆον (δὶ 1 ἴῃ6 ΓΟΒΡ Πᾶνα 
Ῥουγοά ουϊ ΠΥ ΓΌΥΥ ὑροῃ γοιυι. 

Αῃά {δε νογά οὗ ἴῃ ΠΟᾺΡ οδπια απο τη6, βαγίηρ, ϑ0η οὗ 23 
ΤηΔΏ, 54 Υ υηἴο Ποῖ, Του αγΖ ἴῃς Ἰαηά {παῖ 15 ποῖ οἰεδηβεά, 
ὯΟΓ γαϊηθα ὑροη ἴῃ ἴῃ ἄδγ οὗ ᾿Ἰπαϊρηδίοη. Ζ7εζε ἐς ἃ σοῇ- 25 
ΒΡΊΓΔΟΥ οὗ ΠΟΙ ΡῬσόρῃεῖβ ἴὰ ἴΠ6 πηϊαβδὲ [Ππογεοί, {Κὸ ἃ τοδγηρ 
Ἰοη τανεηϊηρ ἴΠ6 ΡΓΘῪ ; ἴΠ6Υ ᾶνα ἀεδνοιγαά 500]5 ; [6 πανα 
[ΔΚ [6 ἰτοαβυσγα δηα ῥσγεοίοιιβ πῆρ; [ΠΟΥ αν τηδας 
ΠΟΙ ΤΏΔΩΥ ψίάον5 ἴῃ ἴη6 πηϊάδὶ τΠετεοῦ, ΗΘ ΡΠ εϑίβ Ὦδνα -ό 
νἹοϊαϊθά τὴν ἰᾶνν, ἀπ πᾶνε ῥτοίδηεα της ΠΟΙγ ζάζης: ἴΠῈῪ 
Πᾶνα ρυΐ ῶὸ ἀἰϊβειεηος Ὀεϊνεεη [ἢ6 ΠΟΙΥ δηᾶ ρτοίδῃβ, 
ὩΘΙΠΕΙ ἤν [Δ ὁῃενεα ἕἰἠεγέμε Ὀεΐνθθηῃ ἴη6 ἀποϊθδῃ 
δΔηά [ῃ6 οἰδαῃ, δῃηὰ αν Ὠϊα {ΠΕ αγεβ τομὴ ΠΥ ΒΑ ὈὈΔΙΠ5, 
Δηα 1 δῖ ῥτοίδῃηθα διηοηρ ἴθ. Ηδγ ῥγηοαβ ἴῃ {6 τη!ἀϑῖ 27 
τ[Πογθοῦ γέ {Κ σψοῖνο5 τανθηϊηρ [Π6 ῬΓΟΥ, ἴο 5ῃθδα Ὀ]οοά, 
απ ἴο ἀδϑίγοΥ 8015, ἴο ρεῖ ἀἰβῃοημθδῖ ραΐῆ. Αμά ἢΕῚ 98 

σομηρἰδίηβ [μδΐ ἢἰ5 οαδίϊηρ [βγαεὶ πο {ῃῸ ἔστηδος δα Ὀδθὴ Ὀάᾶγγεῃ οὗ 
τοϑ, 15. ΧΙν"]}. 1ο. 

συ. ,3-31. Νέον ἱπαϊοίπιοηϊ οὗἉ 411] οἶαββθβ οὗ [ἢς ῃδίΐοῃ : ἴῃ 6 τογαὶ 
ουδ6, ἡ. 25; ἴἢ6 ῥγἹδβίβ, ὑ. 26; [86 ῥγίῃοθβ, Ψ. 27; [86 ργορμοίβ, υ. 28, 
δηὰ (ἢς ΡΘΟρΙς οὗ ἴῃς ἰαηά, ζ. 29ς. Αἰῃηοηρ 811 (ἢ6 ῬΘορ]ε ποῖ οὔβ ἰ5 
[ουπά ἴο 5πἰδηά 'ἱπ ἴπ6 Ὀγεδοῦ, ἰπεγείοσα ἢ ψγαῖῃ τηυδί θὲ ρουτεά ουΐ 
ἀροη πεῖ ἰο (ἢς αἰζετταοβί. 

24. {ἠε ἰαμά..."ποΐ εἰσαμσε} Α Ἰαπᾷ. Τῆς ψνογάς “ποῖ οἰθδηβεά 
816 ρᾶγᾺ}16] ἴο “ποῖ γαϊπεά προῃ.᾿ [Ἃἢ (Πς δαϑί, μοινονοσ, ταϊηϊηρ ὉΡΟῚ 
5 ῃοῖ ἃ ἤριτε ἔογ οἰδεαηβίηρ, Ὀὰΐ ἔοσ τευηονίηρ [ἢ6 οὐγθα δηά ἡπαρτηεηῖ, 
δηᾶ Ὀ]οβοίηρ (ἢ ἐγ 1 (7 εἐτ. 11..3). ΓΧΧ. Πᾶς ““ποῖ ψει(εἀ Ὀγ ταῖη᾽ 
ἢδτα, Ψ ΒΙΟΝ πιοϑί πηοά τ δοσορί, οἷ. οἷ. χχχίν. τό ; 1,δν. χχνΐ. 4; Ὠουϊ. 
ΧΙ. 14; 1 Κίηρϑ ν|}}. 35, 26. 

26. οὐμσρίγαςν οὗ ἀξ» 2γοῤἧάφ 7] Μοτε ρῥγοῦδοϊὶγ τ ΓΧΧ., 0890 
ῬΣΊΏΟΟΒ ἐπ [10 τάδ᾽ οὗἨ ΠΟΣῚ αἵὸ [|Κα...1ὴ6 ΡῥῬτορμοίβ ἄγε βρόκδϑὴ οὗ 
Ψ. 2,8. ΤΠα “ῬΙΠοαβ᾽ σὰ ἴἢοβε οὗ [ῃς γογαὶ πουδββ, οἢ. χὶχ. 1, χχὶ. 12, 
ΧΧΙΣ, 6, χὶν. 8, 9; ἴοβε οδ θὰ ““ ῥυϊηοαβ᾽" ἴὴ ν. 27 δῖὰὲ [86 οἢϊοίβ οὐ 
᾿ιεδαϑβ οὗ (ἢς Ῥβορὶδ. 

ἦἄσυε ἑαξερ 1.ε ἐγέα:; 6} ἴ.6. ὉΥ νίοΐδηςσς ἔγοτῃ οἴ οσβ, [6 Γ. ΧΧ. 5. 
δεν γιαρν τυτάστυΣ} ἈΘΥ ὙἸΔΟῪΒ Ἰη8ηΥ. Οὐοτγη. 2λε»γ, ραίαεές, οἷ. «ἢ. 

ΧΙΧ. 7, [6Γ. ΧχΙϊ. 13--17. ΤὮδ σμδηρθ 15 Ὑπηδσδββασυ, [6Γ. χν. 8. 
426. ΤῊε ρτεαῖ ἰηἤυδηςσε ροϑβϑεββθα ὈΥ {ΠῸ ῥσχίεϑίβ ἱπ (ἢ 5 ρα ἀρῬΘδῖ5 

ἴτομι ἴῃς ρίδος [ΠΟΥ ΟΟΟΌΡΥ πεχί [ἢ 6 τογὰ] βουβα. 7ετ. 11. 8, 26, ἱν. 9, 
ΨΙΪ. 1, ΧΙ, 13, ΧΧΥῚ. 11. 

ὀείτυέενι {δε λἀοέγ α» αὶ Ξγογα»ι6} οἷν. χ]ὶν. 23; 76Γ. χν. 10; ἴμεν. χ. 10. 
21. “127 ῤγίμεσ)] Τὴ “Ῥυηοα5᾽ Ποῖα αῇα (6 οἢϊεῖβ οὐ ἰεδάθτα οὗ 

ἴδς ΡεορΪς-, οἷ. 7εζ. χχνὶ, 10, ΧΧΧΝῚ. 12. 
φΖέΐ αϊδλονεεί ρα] ΟΕ. 7εγ. νἱ. 13, ν1}. 10. Τῆς ἴσγπηι ἰ5 πϑεὰ ῥγεῖν 

σεθοΎδ γ, οἱ 56165}1} δαναπίαρα. 
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τό4 ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΧΧΙΙ. [νν. 29---31. 

Ῥιορμεῖβ ἢανα ἀδιυῦεα [Πδτὰ τοΐζᾷ αηϊειηρειεα 07γ167, βεεὶης 
γ ΔΗ, δηα ἀἰνϊηϊηρ 1165 αηἴο {Πδτ, βαγίηρ, ΤῊ 5811 (Π6 

29 Τ,οτὰ σοῦ, ψ ἤδη ἴῃςῈ ΤΟΒΡ Ὠδίῃ ἢοΐ βσροκθὴῆ. Τῇῆδ ρθορὶβθ 
οὗ ἴῃε ἰαηά ἢᾶνα 564 ορργεϑϑίοη, δῃὰ δχογοϊϑθα στοῦ ΤΥ, 
δἃηῃα ἢανε νεχεᾶ [ῃΠ6 Ρροοῦ δηά ἤξεαγν : γεα, [ΠΕ Πᾶνα οΡ- 

30 ὈΓΟ556α [Π6 ΒΈΓΔΏΡΕΙ ὙΤΟΏΡΠΙΪγ. Απηάὰ 1 5δοιρῇῃϊ ἔοσ ἃ τῇδῃ 
διηοηρ ἴΠ6η], [παῖ «ἀομίδ ταακα ὉΡ ἴῃς πεᾶρο, δηά βἰδῃὰ ἴῃ 
{Π6 γὰρ Ὀείογε πια ἴογ ἴδε Ἰδηά, {πᾶὶ 7) 5Βῃου]α ποῖ ἀεϑβίσου 1ἴ: 

3: δυῖϊ 1 ἰουπὰ Ὡοηθ. Ὑπμεγείοσα ἤᾶνα 1 ρουτεά οιξ τρϊης 

με" 

᾿ηἀρηδίοη ὕροη ἰμδιὰ : 1 ἢᾶνε σοηδιμηθδα (δ ἢ [Π6 
ἢτε οὗ τὴν ταί : {Π6ῖγ ον ΨΑΥ πᾶν 1 Γοσοοιρθηβθοα ΠΡΟΏ 
[Π6]ν μοδάϑ, βϑαϊἢ (ἢς 1οσά (ον. 

28. ἦαυε ἀαμδεαά ἐλε}} ἀδυρεὰ 7» ὕδπομι, κεοοηάϊηρσ με. Τῆς 
ῬΘΙ5ΟῺ5 οΔ]16ἃ “Ῥ,ποαβ᾽᾿ ΤΥ ὉὈς τείειτεα ἴο, θαΐ ποῖ Ἔχοϊυβίνεϊγ. (ἰ, 
οἷ). ΧΙ. το, δια ΧΙ. 6, 7. 

29. δεοῤίε οΥΓ ἐλε ἰαμ4] Τὴθ ῥΡῇγαβα ἰοῦ ἴῃς οοϊζσωοῃ ρεορὶς αἱ- 
τοδάγ, 767. χχχυΐ. 2, δῃὰ σοτημοῃ ἰῃ ΕζΖεῖϊς., Υἱὶ. 27, ΧΙ. 10, ὅτ. 
ΤῊ “ΡΘΟρΪΘ οὗ ἴδε ἰαπα ἢ 15 οογίδι ΪῪ δαθ)εοῖ Πογα, οἷ, Ψ. 7, οἰ. χνι. 
12; [61. ΧΧΙΙΙ. 34, ΧΧΝΪ. 7. 

80. ΑἹ] ο]45565 (Ὁ. 25---20) ἀγα δἰῖκα σοστυρῖ; ἃ τηδῃ ἴο βἰδηῃᾶ ἴῃ [Π6 
Ὀτεδοῦ ἴῃ ὈΘἢ Δ] οὗ [6 ρεορίε 15 Ἰοοκαὰ ἴοσ ἴῃ ναΐῃ, οἴ. [6ζ. ν. 1. 

Εον ““πεάρε᾽ Ὀεϊίοσ 29:60, οἵ. οἡ χὶδὶ. 5. Α ““τηδη᾽" Βεῖε ἰ5 ποῖ ἃ 
τηδῃ ἴο ἱπίογοςάθ, αὶ ἃ τρδῃ ἴο ἱπίεσροβε, ἴο βίε πῃ ἴμ6 ἰἰΔ6 οὗ ταϊπ δὰ 
ἴαγῃ [ἢ6 ἰοτίμη65 οὗ [6 ρεορίς. Τῇδ πλοτα] δηεσρίθβ οὗ [Π6 παίϊοῃ γοῦς 
ὙΏΟΙΥ εχῃδιυβίθα ; 1 σουἹὰ Ὧο τηοτε ρυΐ ἰοσίἢ ουἱ οὗ 56] ἃ βανίουγ 
ἰο τοίγτίονα 15 ἰοσίαπεβ. Οἵ, 15. ᾿ἰχ. τό, ““δῃᾶὰ δ εαὰνν (αὶ ἴῇοσε ννᾶϑ 
ΠΟ 128}, πὰ ννοπάεχεά (Πδί ἴμεγὰ νγὰβ πος ἴο ἱπίθγροβθ᾽ (15. [Χ]1]. 5). 

81. λαῦὲ 7 2ομγε}] Ῥτορδεῖϊς ρεοχίεοςϊ ; [86 εῃὰ 1:5 δ ροοὰ 85 
ΟΟΠΊ6, ὕζ. 3,4. Τα ταβυϊῖ οἵ [15 πόσα] ρδγαὶγϑὶβ οἱ [86 ρβϑορὶβ πιυβί 
Ὅς 115 ἀδδίσγυοιϊίοΩ. [1ἢ 1.6 ραϑϑᾶρεδ οἰϊεὰ ἔγομι βαϊδῃ, Ὑτιίθῃ Ἰαΐο 
δηά «ἱ ἃ αἰβογεηΐ Ἰυποίαγα, (86 1 ογὰ Ὠϊτμηβο]ῇ ἱπίεγροβοβ ἃ5 ϑβαν ουγ, 
1Βοτα Ὀείησ Ὡοηδ ΕἾ56. 

ζΓη. ΧΧΙΠΠ. ΗἸΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΞ ΤΟ ΑυλΤΕΚοῦΘ ΨΟΜΕΝ, ΟΗΟΙΑΗ 
ΑΝῸ ΟΗΟΙΙΒΑΗ---ΘΑΜΑΕΚΙΑ ΑΝῸ ΪΕΚΌΒΑΙΕΜ. 

ΤὨς 4]1]|Ἰᾶηοεὲ5 δῃά ᾿ηίσγίριιοβ. οὗ ϑαιηδατῖα δῃὰ 76 πιβα] οὶ γι [Ογεῖρτι 
Ὠδίϊοη5 μα Ὀδδη σοργεβοηϊθα δἃ5 ᾿η δά 6] Ὑ ἴο 1Θονδῃ πος Ηοβθᾶ. 
ἼΠ656 ἰογοὶρῃ 4]]14ηο65 παίυγα ΠγῪ οατγὶθα ἰογεὶρηι δ μη6 15 δη ἃ ΟΥΒΏΪΡ 
ἴῃ [μεῖγ ἰχαὶῃ ([5. 11. 6). [ἡ ΤΠυἀδῃ «αἱ ἰεαδὶ ἃ στεαὶ ἢοοά οὗ 1ἀοἸδίγΥ 
ἤἴτοια ἴῃς οαϑὶ ονοσῆοννεἃ (6 σουῃίτυ ἴῃ ἴδς ἀξφοϊηΐηρ ἀδγ5 οἱ (δε 
Κιηράοπι, δῃὰ ἴο βοπὶβς εχίθηϊ (ῃἷ5 Βδὰ ὕδθὴ ἔγὰς οὗ [5786] αἷϑοὸ (πὶ. 
ν. η6, 27). Βαυΐ δρατῖ ΠΌπι [ἢΪ5 ἔγοτῃ ἴπ6 δδι οϑὲ ἔἰπλε5 (Π6 ῥτόραῖβ 
Ἄοοποαῖνο (μ6 ἰκΪησάοηι οὗ [ῃ6 [,οτά 45 βοπιει ιν ἀἰδσγοης πὰ Κιπά ἔγοσῃ 
(Ὡς Ικἱηράομηβ οἱ (Π6 παίίοῃβ: 5 δϑβϑοποα οοηβίβίεα ἰῃ δας γ ἴο [6- 
Ὠονϑῃ, δηὰ 115 ἀείδξηςς βῃουὰ ἢανα Ῥδθῃ ἰεΐ ἴο πη. Ὑδμεγοίογα ἤθη 



νν. 1---4. ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΙΠΠ. τόρ 

ΤἼδ νογὰ οἵ ἴ[ῃ6 ΙΟΚΡ σᾶῖὴ6 Δρϑῖη ἀηἴο ΙΏ6, βαγίηρ, ϑοὴ 28 
οὗ ταδῃ, ἴμεια σεῖς ἵνὸ ψοϊηθη, ἰῃ6 ἀδυρηίετα οὗ οπα ἢ 

᾿ΤΩΟΘΙΠΕΥ : δηὰ Π6Ὺ σοπηηϊ (64 ψΠὨοτεάοιη5 ἴῃ Ἐρυρῖ; [Π6Ὺ 3 
σοτητηϊτἰ6ἃ ᾿Πογράοτης ἰὼ 6 ῖΓ γουτ : [Π6Ὶ6 γαῖα [ΠΘΙΓ 
Ὀτθαβίς ρῥγθββεα, δῃά {πθγὰ {ΠῸῪ Ὀτγυϊθοα της ἰδαῖβ οὗ {ΠΕῚΓ 
νἱγρίηϊῖγ. Απηά {16 Ὡδη165 οὗ {Π6πὶ τύόγέ ΑΠοΪδἢ τ 6 6] 6σ, 9 
δηᾶ ΑΠΟΙΡδἢ ΠΟΥ 5ἰβίοσ : δηά {6 ΨΕΓῈ Τ]η6, Δηα [ΠΕΥ ὈΔΓΕ 
8005 Δη4 ἀδιυρῃίοειθ. ΤΠι5 τὐεγ6 ΤΠΕΙΓ ὨΔΠΊ65 ; ΘδιηδΙα ὅς 
ΑΠΒοΪδἢ, δηά 7Θγυβαίθα ΑΒΟΙΡΔἢ. 

(Π6 σοι οὗ [ἐβονδὴ βουρμί 41]}|8ησ65 δυτοδα ἔοσ ῥτοίεοίοῃ (ἢ ς 
ΡῬτόρμεῖβ ἀείεοϊοα ἴῃ (Π15 Δ] οπαῦζοῃ οὗ πη ἔἤοτῃ εῃόονδῆ, ἀἰδβίγιϑί 
οὗ Ὠἰξ ρονχεσ δῃὰ ἀϊβϑα(:ϑίδοϊζοῃ νυ ἱἢ ἢἷ5 τὰ]6. ΑἸτοδάν (μΠ6 σοῃοερίίοη 
νγ85 ἰδ Κίηρ᾽ ροββεϑβίοῃ οὗ [ἢ6 ρσορπείίς τιϊηὰ (δὲ ἴπ6 Κίηρσάοιῃ οὗ αοὰ 
νγ)ὰ5 ηοΐ ἃ βίαίε Ὀὰϊ ναί ννεὲ ἤονὶ ο8]] ἃ σῃυτοῆ. 
Τς οδμαρίεσ σγονίεννα ἰῃ6 Βίβίουυ οὗ ἴβιδοὶ δπὰ πἀ δῇ ἔγοιῃ [δε 

Ὀερὶπηΐϊηρ, Δηα Ὧδᾶ5 [656 ἀἰν 5! οη5:---- 
ΕἸτοῖ, σὺ. 1-ττῖο. [ηΠἀ6]1{|5 οὗ ϑαμγατία 1 Αβογτα δηὰ Ἐρυρί, 

δηὰ (ἂς ἀϊΞξαςίγουβ 1556 οὗ (Πότ. 
ΘΘΟΟΠΩ͂ΪΥ, υν. 11--.21. ΤηΒά611ἰ65 οἴ ἐσιβαίθιῃ ἢ ΑΘΕΥΥΔ (11---1 3), 

ΒδΡυ]οη (14---18), ἀπά Ἐργρὶ (19---21) 5 σαβϑίνοϊγ. 
ΤΓὨΙΓΑΙΪΥ, νυ. 21--.}5. Ὑποτγαείοτα ἢογῪ ἰδία 5}4]1 θὲ κὸ {πμαΐ οὗ ϑαιηδεία, 

5ἢε 584]} ἀσίηϊς ἰο (6 ἄτερβ (ῃ6 οσὰὺρ νοῦ Π6γ βἰβίεσ ἀγδῃϊς. 
Εουτίηϊγ, νυ. 26--9ς. Α ποὺν ἀεβοηρίίοη οὗ [π6 ἱπιπλοσα 165 οὗ 

ΟΠΟΪ ἢ δηὰ ΟΒο ρα ἢ, ψὶ ἢ ἃ ἔγεβα [ταδὶ οὗ ρα ηἰϑῃηχθηῖ. 
2. ΤὮο ἴνο Εἰ ηράουμ5 ἃγ6 ΔΙγθδαυ ΤΟΔ]]εἀ 5ἰβίευβ, [εγ. 1]. 7. (ΓΕ, 

ΕΖ. χνὶ. 46. 
8. Τα ἵνο Κιηράοτῃβ ἂγὸ τεργεβθη(εα ἰάθα]]ν ἃ5 δἰγεδ αν οχίβιϊηρ 

ἰπ Ἐργρί. ΤῊΪΒ 15 ποῖ 50 ἂγ ἤοχῃ (6 (χὰ. Τὰ ρτϑαῖ ἰσρ65 οὗ 
]υάδῃ δπὰ Ερῆῃσαίτῃ ἔτοπλ (Π6 ἤτϑὶ βίοοα δραγῖ, δῃά ἴῃ {πεῖσ διτυὰθ 
{Ποῖα ἸΑΥ͂ αἰτεδάυν (ῃ6 σοῦπ5 οὗ (ῃ6 ἵἴψο Κιηράοϊῃβ, ἃ5 ἄρρεδῖβ ἴῃ [Π6 
βοῃρ οὗ ᾿εῦοσαμ. Οη (ἢς 1464 οὗ [Π6 ρῥτορμεοῖ πὶ 1ἀο Δί γΥ ννὰ5 ῥσδο- 
εἰΞξοὰ ἴῃ Εργρὶ, οἴ. οἢ. χχ. 8, χνὶ. 26. 

4, Τῆς παῖὴς ΟΒοϊδῇ τᾶν τηεδῃ “ΠΟΥ ἰφηϊ,᾽" [Πουρἢ ποῖ 50 ροϊπίεᾷ, 
δηᾶ ΟΒοΙθ4} “ἸΩΥ ἴδηι ἴῃ ἤει. ῬΟΞΘΙΌΪ (Β6 ννοσάβ πιϑδῃ ““επι᾽ἢ» 
(οτ, ἰθηΐ5) ἀπαὰ ““τεπί ἴῃ Πογ;᾽ δῃὰ [Π6 σείδγθησε δ  Ὀε ἴο [6 ἡγουβῃρΡ 
ΡΓΔο θεὰ οὐ ἴπ6 Πρ ῥ͵δοθς ἴῃ Ὀοίἢ Κιηράοχηβ, οἷ. χνὶ. τό. [᾿ 15 
ἀουδῖ αι} :ξ (Ὡς ῥγορμεῖ τρεδηβ [δαί ϑδιηδτα μαᾶ ““μοσ (επί, 1.6. ἃ 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ ΟΥ ΜΟΙΒΏΙΡ οὗ ΠΟΥ οὐ ἀενίϑησ, ΜΏΠ6 Τογυβαϊεῖ παὰ 76- 
Ὠονδὴ 5 ἰθηΐ ΟΥ̓ {γι6 βδῃοίυδιυ ἰῃ ἢετ. (ἰ. [Π6 παηθ8 ΗἩδΘρὮἢΖὶ- δῆ, [5. 
ἰχὶϊ. 4. δῃὰ ΟδΒο ρα (Ὠϊρἢ-ρΙαοα ἴθ), Οδθῃ. χχχνὶ. 2. [τ νᾶ 
σοΟΙ ΠΟ. ἴῃ ἴῃ6 ἐδαβῖ ἴο ρῖνα 5ἰϑίοιβ ουὐὁἨΥ̓ΌΤΟΙΠΘΓΒ ΠδΠΊ65 δἰπιοδί (ἢ6 ϑδηγο, 
85 κσϑδδῃ δηὰ ΗἩπϑοίη (1{{|ΔῸ Ἡδϑδη), (ῃΠ6 ἵψο βοῃβ οὗ ΑἸ, (ῃ6 βοῃ-:Ὡ- 
Ιαὰνν οὗ Μυδμαδιημθά. 

ἐλεν τυοῦδ γ:1919] ὈδΟΔΙ6 τ Ϊη6, ΓΩΥ̓ νγῖνοϑ, οὗ, ΧΥ]. 8, 20. [{ 15. ουτίουβ 
(παῖ ΤἐΒονδῇ 15 γεριεβεηϊοα δβ5 (ἢ Ὠυβθδηά οὗ ἔγγο 5ἰβίειβ, ἃ [Ὠϊηρ ψ ]οἢ 
[ἢ ἴανν ἀΐϑα!]οννς, [ον. χνὶϊὶ. 18. 



,66 ΕΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΊΤΠ. ἰνν. 5--ΙἸΟ. 

5 Απηὰ ΑδοΪδῇ ρ]αγϑά [ῃς6 μαῦὶοῖ ἤθη 506 ψὰ5 πῆς : δηὰ 
816 ἀοϊεα οἡ ΠΟΙ ἰονθῖβ, οἡ ἴῃ 6 Αϑϑυγίδῃβ ἀέ7 ὨΘΙΡΉθΟυΓΒ, 

6 τολίοά τοῦ οἸοι μα τ Ό]ὰ6, σαρίδιηβ δηά συ] θῖβ, 41} οὔ ὴ 
{Ποῖ ἀθϑγαῦ ]6 γουηρ τθ, ΠοΥβαπΊθη τἱάἀϊηρ ὈΡΟῊ ἤΟΙΒ565. 

γη Τῆυβ 56 οσοχημλίι6α ΠΟΙ ψῃογεάοσης ψι ἢ ἴδῃ, τυζζᾷ 41] 
{ποτ ΖἔαΖ τυέγό ἴ[ῃ6 σμοβθῃ τηδῃ οὗ Αϑβϑογγία, δηα ψ]} 4}} οη 
ΜΏΟΩΣ 5ῃὴ6 ἀοιεά : ψι 411 {πε ῚῚ Ἰ4οἷ5. 5δὴῆς ἀφα]οὰ Ποβα]ξ, 

8 ΝΕΙΊΠοΥ ἰοῖϊ 5ὴ6 ἢδτ ψῃογεάοιῃς ὀγομρἠξ ἔτοτη Εργρί : ἔοσ ἴῃ 
ἢδγ γουτῃ (ΠΕῪ ἰαγ σι Ποῖ, δηα πον Ὀτχι πε [ῃ6 Ὀτεαβίβ οὗ 

9 ΠΟΥ νἱγρηἱγ, δηά ρουγαά {πεῖς ψῃηογεάοιῃ ἀροὴ ποι. ΝΥ ΏΘτα- 
ἔογθ 1 ἢανα ἀοἰνεσθαὰ ἤθγ ἰηΐο ἴῃ6 Ὠδηά οὗ ΠΟΙ Ἰονεῖβ, ἰῃϊο 

ιο [ἢ6 Ὠδηά οὗ [ῃ6 Αβϑυσίδῃβ, Προ Ποῖ 506 ἀοϊεα, ΤΠδβα 
ἀϊδοονοῖθα ΠΕΙΓ παικοάηθ9β : [Π6Υ ἴοοϊκ δῖ 80η5 δῃά ἢδῚ 
ἀδυρῃίοτβ, δηα 8]εν ΠΕῚ ἢ [Π6 ϑνοτγά : δηὰ 586 Ὀδοδῖηα 
[Δλουβ Δηοηρ ΜΟΠΊΘΗ ; ἔοσ [ὮΘΥ ἢαὰ οδχοουϊεά υδριηφδης 
ὉΡοη ΠΟΥ. 

δ---106θ. ΤῊΞ ἹΝΤΕΙΟΌΕΞ ΟΕ ΘΑΜΑΕΙΑ ΨΊΤΗ ΑΘΟΥΕΙΑ, 

δ. τυδόρε τᾷξ τυας »ι:6] ὉΠΟΌΣἪ Τὰν τ ϊζθ., 11ἴ. ἸΠΘΥ π16. 
“τεγγίαης Ἀδγ μπερλδομ»)] [Ιὰ χνὶ. τό (6 Ἐργρίίδῃβ τὸ οαἱ] δᾶ 

15186}5 ““πορῃρουτβ," Ὀὰΐ ἴῃς Αβϑγγδηβ σουἹὰ παιάν Ὀ6 50 οδἹἹεᾶ, 
δῃὰ ἱπάεεά ἴῃ ν. 40 ᾶἴὲ χείειτεὰ ἴο ἃ5 ““ἴασ. οὔ." ὙὍΤῇὴε ψοσζὰά πιδὺ τηθδῃ 
“ἐγαυτοῦβ᾽ ([ἢ 6 5᾽ Π.ῖ]αῚ ννοταὰ νᾶ ᾿ἢ ΟΥ̓ “Ὀα(116᾽ 2 ὅϑδῃι. χνυ]. τ δπὰ 
οἴϊεη). Ὅογη. βυρρεβίβ, ““[διηουβ,᾽" (ἢ6 ἰεγπὶ υϑεα ἴῃ ψ. 2323. ΤἼαδ νϑῖβα 
5βοι]ὰ θὲ σοηηροῖθα ἢ ψ. 6, 85 ρρθαῖβ ἔγοῃῃ Ψ. 12---ὅνξὴ οἡ [Π6 
Αϑϑουγίδηβ, ννδυγίογς οἱοι θα νυ ἢ Ό]6. 

6. ε«αῤίαΐης αμαᾶ γμω1475] ΟΥ̓, σονδγηουβ δῃηᾶ βαΐγαρϑβ, οἵ. ΝἜἢ. ἱν. 1.4. 
ν. 156. 
1. «οὐἱὰ αἱἠ ἐλεῖγ Ἰαρ5] Τῆς 4]]͵δῆσα νὰ Αβογτῖα Ὀγουρῃΐ ἰῃ 

Αϑϑυγίδῃ ἰἀοϊδίσυ, οἷ. 2 Κίηρξ χχῇ. 11, ΨΏΘΓΕ ΠοΥβ65 δηᾶ οδδγιοῖβ οἵ 
{86 ϑὺπ ἃτα τηϑηςοησ, δηᾶ α͵5ο [Π6 δ]ἴδυβ οὐ (6 τοοΐβ, ῇσγο ἰπσθηβθα 
ψγὰ5 Ὀυγηΐ ἴο ἴῃς ποϑβῖ οὗ ἢδάνεῃ, ψ. 12, [6τ. χῖὶχ. 13. 

8. ϑαπιατία ἰηἰτσιοεὰ ψΠ Απϑογτία δἀπα Εσγρί δἱϊεγηδίοϊυ, οἵ αἰ- 
δγεηΐϊ ρϑγῖϊθβ βἰπη ἀπ θοῦ Υγ. Ηοϑβ. νἱῖ. 11, "“ΕΡὨΓαϊτη 15 κα ἃ 51} 
ἄονε, νἱϊμουΐ ἀπάειβίδηαίηρ; [ΠῸΥ (811 υπίο Ἐσγρί, [ΠῸΥ ρὸ υπίο 
Αϑϑυγίδ." 

9. 7 δλανε ἀεἰνεγεαΠ} ἀοινοσϑᾶ. Τῆς Αβξϑογγίδηβ ονουίῆσγον ϑαϊηδγία 
ἴῃ 722 ΒΟ. Μεμδῇεπὶ ννᾶ5 βυρροτίξα ου (6 ᾿ἤγοηθ ὈΥ Αϑβϑγσγία (2 Κὶπρβ 
χν. 10); πη Ηοβῇῆδα, [Πε Ἰαϑὲ Κίηρ, νγὰβ ἀειῃγοηθὰ ου δοοοιπὲ οὗ δ]5 
ἰηιτίσιιοβ ψ ἢ Εργρὶ (2 Κίηρβ χνἹ!. 4). 

10. Μινιοός αὔΟΝΡ το 2167} 11ϊ. α ΜΩ76 10 τοο»δ7:, ἴ.6. ἃ ΠοΙοτΙοΟι5 
ἐχδηιρὶα ἴο ψοϊήξῃ ἴὸ ἰακα ννατηηρ ἔγοηι, ᾽. 48, χχχνὶ. 3, χυΐὶ. 41. 
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Αηδ ψῇθῃ ΠΟΙ 5ιϑῖοσ ἈΠΟ ΌΔἢ. 5δὰνν ζἀζε, 5ὴ6 ψὰ5 οτα 
σογγαρί ἴῃ ΠΕ ᾿ηογάϊηδῖα ἰονα [ῃ8ῃ 5ῃ6, ἀπά 1ῃ ΠΕῚ ΨΠοτα- 
ἀοπὴβ τῆογα ἴδῃ ΠΘΥ 5ἰϑίευ ἴῃ Δ67 ἡ ηῃογθάοιηβ. 8ὅΠ6 αἀοίξά 
ὩΡΟῚ ἴῃ6 Αβϑυσιδηὴβ ἀδζγ πεϊρῇρουϊδ, σαρίδϊηβ δηὰ τυ] θ 5 
οἰοῖϊῃβα τηοβῖ ρογρεουβὶγ, Πουβεπηθη στ Ἰηρ ΡΟ ὨοΥδ565, 4} 
οὗ {Π6πὶ ἀ6ϑῖγαθ]α γουηρ θη. ΤΠθη 1 5νν [Πδΐ 5η6 νγὰ8 
ἀφῃ]θα, ζἀαξ ἴμ6Υ τοοὶς Ὀοῖῃ ομα ψαῦ, δηαᾶ ζἠαξ 58η6 ἱποτοαβθα 
ὮΘΙ ΨὨΟΓΘΑΟΙΏΚ : (οΥΓ ΜΏΘη 50η6 584} 6 ΡοΟυγίγαγθα ὑροῦ 
[6 νν4}}, [ῃ6 ᾿τχλᾶρθϑ οὗ ἴῃη6 (μαϊάθδῃηβ ρουτγίγαγεα ψ ἢ νοῖ- 
Π]Π]}οη, σιγαθα ἢ σιγά ]65. ὕροῇ {ΠΕῚΓ ἸΟ]η5, Ἔχοθθαϊηρ ἴῃ 
ἀγεὰ αἴεγε ὑροη- {πεῖς μδδᾶβ, 4}} οὗ {πε Ῥ ΠΟ 65 ἴο Ἰοοκ 

11 

5 

ἴο, 4,167 ἴῃ 6 ΙΔ Π6Γ οὗ [ἢ6 Βα γ]οηΔηὴ5 οὗ Ομ] θα, [Π6 

11. 21, ΤῊΕΞ ἹΝΕΙΘΕΙΠΙΤΙΕΒ ΟΕ ΌΡΘΑΗ ΜΊΤΗ ΑΒΘΥΒΙΑ, ΒΑΒΥΓΟΝ 
ΑΝῸ ΕΟΥΡΤ. 

11. Οἱ ἴδε ρτεδίεσ ὄχοθββοβ οὗ Τυάδῃ οἰ, χνὶ. 47, 51; 6. 11]. 
8, 11- 

12. Ἦδγ μείρλφον75)] Τῃς ογάᾶθυ ἰβ: ἴῃ6 Αβϑυγίδῃβ, ρονθυποῖβ δηά 
ΒΔΙΊΤΑΡΒ, ὙγαυτΙοΥ5 οἱοι Π6ᾶ...56 6 οἡ ὕ. 56. ΤΠδ ἰηϊεγνοηϊίοη οὗ Αϑϑγσγία 
ἴῺ (ἢς αῇδὶτς οἵ [Δ νγὰβ οαυβεά ὈΥ ἴΠ6 ἀρρεϑὰὶ οὗ Αἢδζ ἔοσ ἢεὶρ 
ἀραϊηθί ϑγτγία δπὰ ΕΡρηγαϊτη, 2 Κίηρϑ χνὶ. 7. Οκ ἴῃς ἀϊξαβίγοιις οοη- 
ΒΘα 6 Ώ665 οὗ ΑΠΔΖ᾽᾿β (0]]Ὺ οἴ. 15. νἱϊ. 1τ7---25. 

14, αμαά ταὶ :14 ἱμεζεαςεα Ἐαῖμοῦ: Απὰᾷ 880 αὐ ἀθὰ ἴο ΠΒΟΣ ὙΠΟΣΘ- 
ἄοχῃβ, ἢ ἢ111 οἴορ αἱ ὕ. 13. [{ ννὰβ σευίδίη]γ ἴῃ ουδίοτῃ ἰῃ ΒΑΡγ- 
Ἰοηΐα ἴο ἀγανν ἤρσιινεβ οὗ τπιθὴ δαηὰ [Π6 {κα ἀροὴ (ἢς νγ8}}5; ἰξ ἰδ ποί 
βου ει Βονγανεσ, [Πδἱ βιιςἢ ἄριτγες οὗ (μαϊάδαδη ννδιγίοσβ μαὰ δοίυδ]ν 
δϑῇ 566ῇ ἴῃ Ἔχ βα θη). ἜΠε ρσορμεῖ σοι θηθ5 ἴῃς ΒΑΟΥ]ο ἴδῃ ουβίοτῃ 

ψ ἢ ἴῃς τεροτίβ οὗ Ομ θαῃ τη] ΑΥῪ 5ρίθηάουῦ ουττοηΐ ἴῃ ΤυάΔ8. 
Ἐνθη θη ΒΑΌΥ]οΣ ννᾶ5 5{1}} ἃ νδεβαὶ βίαίες οἵ Αϑββϑυγία Ηθζεκίδῃ δηϊογοα 
ἰηῖο Ἰηἰγίριιεβ. ψ 1 ἴἴ, 15. ΧΧΧΙΧ. [Ιἢ Δίογ {{π|65 11 νγὰβ {ΠῈῸ6 γύνδ! γῦ Ἀ6- 
ἔνθ Βαργίοη δηὰ Εργρὶ ἴπαΐ ἄτενν ΤυἀΔῃ ᾿ηίο [ῃ6 ψΨ 1] οὗ ἐπιρουίαὶ 
ῬΟΙΙο 5, δηά Ἰεῇ ΠοΥ ίτοιῃ ἴῃς της οὗ {μ6 ὈαΓ16 οὗ (γοπειη θῃ ἀπά (ἢ 6 
αείοδδι οὗ Εργρὶ 5υῦ]εοὶ το Βαθγίοη (Β.Ο. 604). 

16. »ριγή καί τυίϊὰ γα 5] ΤῊ “σιγά ες ψΕσα ΡΥΟΡΕΥ͂Υ ποῖ Ὁ6]15 ΟΥὉ 
58565, Ὀὰϊ ἀγίὶς]ε5. οὗ οἱοϊίηρσ, τ Π|05 οὐ ναὶ βί- οί 5 (15. χὶ. 6). “1 
ἄΡΡΘδῖβ, βούγανεσ, ἔγτοσῃ ἰθ6 πιοηυτηθηίβ {παι [86 Αϑϑυγίδῃβ θὰ ψῃδΐ 
γὰ5 ΟΥ̓ σίΠ41}Υ [Π6 νναϊϑί-οἱοι ἢ ἃ5. δῃ ογῃδπιθηΐδὶ 585} ᾽᾽ (ηοΐς ΠΌμα Ρχγοΐ. 
ὟΝ. ΒΕ. 511}). 

ἐχοέεαἑρρ ἐμ ἄγε αἰ7γ4] ΤῊςΘ ψνοχγὰ “" ἐχοβοάϊηρ μ᾽ τηϑδῃς τεδυῃά- 
δηί; ἰξ ἰ5 υϑεα οὗ [Π6 ουτγίαἰης (ἢδι ““πηρ ονογ᾽" τῆς 5άδς οἵ {π6 ἴδθοτ- 
8016 (ἔχ. χχνὶ. 12, 13}, δΔηα ροβϑι ὈΪΥ “ἀγοὰ δ(ιγθ᾿᾿ ΤΩΔΥ πλεδῃ “ ἴατ- 
Ὀδη5,᾽ ἔτοπι θεὶπρ τυσμ»ε (Ετά. Ὠεὶ. Βαον Ζσ. Ρ. χὶἹ.). ὙὉὙῇῆε Ιᾶεα νου]ά 
Ὀε τῃδί [6 ΒΙρἢ ἴυγῦδης ἰο]ἀοα Ῥαοϊκς δηά Ὠυηρ ἄονη. 

αὐ οΥ ἑδόρε 2γίμεδ)] Οὐ, ἤδτοθβ. δε ἴεσῃῃ ἰ5 πϑϑα οὗ ἴῃς σῃοῖςα 
ΜΔΥΓΙΟΥ5 ἰῃ σμαποίβ, Εχ. χὶν. 7; χυ. 4, Βαϊ 150 τότ σϑηθγα ]γ. 

δίϊον 256 ρ»ιαρρ67 427] Ῥαευῆαρβ: 2έ ἐἐξομδες οὗ ἴῃς Βα υ]οηΐδη5. [ἰ 
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τό Ἰδληὰ οὗ {ΠΕΙΓ ΠΔΕΝΙΥ : δΔηα ἃ5 ΒΟΟὴ 8ἃ58 5ῆ6 88ὰνν [Π6ΠῈ Ψ] ἢ 
ΠΟΙ ἀγθ5, δῆς ἀοϊεα προη {Π6πὶ, Δηα 56 ηΐ Π]Θβϑθηρο 5 υη10 

17 (ΏΘ Ἰηῖο μα! θα. Απά [Π6 Βαρυ]οηίδηβ σαῖς ἴο ΠΟΙ 1ηἴο 
[η6 Ὀφ6ά οἔὗἉ ἰονε, δηά ἴεν ἀεβ]εα ἢθγ ψ ἢ [ΠΕΙγ ογθάομη, 
ΔΑ 5η6 νᾶ5 ρο]]υϊοα νι τΠε, δηα ΠΟΣῚ τλ]η4 νγὰ5 διθηδίθα 

18 το [ἤθη. 980 816 αἰβοονοιθα ΠῈσ ψῃογεάομπηβ, δηα ἀ15- 
οσονεγθά ΠΟΥ Ὠδἰκθάη6855 : [ἤδη ΤΥ πη ψὰ5 δ] ἰεπαϊθα ἔγοπὴ 

το ΠΟΙ, |Κ6 ἃ5 ὯΥ τη νγὰβ δ᾽ ἰθηδίθα ἴτοῃ ὨΕῚ 5ἰβδίεσ. Ὑεῖ 
5ῆὴ6 τα] ΠἸρΡ]|16α ΠΟΥ ψῃογεάοῃιβ, ἴῃ ΟΔ]]]ηρ' ἴο Το το 6 
{[Π6 ἀδγ5 οὗ ἢδγ γοιυίἢ, ν Πογθῖη 5ῃη6 Ὠδά ρ]αγεοα [ἢς Ὠατηὶοΐ ἴῃ 

20 ἴῃῆς ἰΔδηά οὗ Εργρί. ἘῸΣ 886 ἀοίδα Ὡροη [ΠΟΤ ΡΑΙΔΙΟΙΓ5, 
Πο56 βσδἢ ἐς ας ἴῃς ἢἤξϑῇ οὗ δϑ865, δη ἃ 056 155116 ἐς κε 

Ὧι (ὴ6 5516 οὗ Ὠοϊδ65. Τῆι ἴῃου οδ]]οάϑι ἴο ΓΕ ΘΠ ὈΥΔη 66 
16 Ἰονάηθθβ οἵ τν γουΐῃ, ἴὴ Ὀτιι δῖηρ ἴἢγ ἰθαΐῖβ Ὁ [μ6 
Ἐργριϊδηβ ἔοσ [6 Ρδᾶρ5 οὗ [Ὦγ γουίῃ. 

2 “Γμοτείογα, Ο Αμο  δῇ, [15 541: τὴς 1,οτά ον; ΒΘὨο]ά, 
Ι ν»}} ταῖβθ ὉΡ ΤΏΥ Ἰονεῖβ δραϊηϑβί (66, ἴτοτὰ ῇοτῃ (ΠΥ τη 
15 δἰἱθηδίβα, δη 1 ψ1}} Ὀσίησ Πθ δραϊηδὲ [ῃ6 6 ΟἹ ΘνΕΓΥ͂ 

ἦδ ἀουθίι] 1 ([ὴ6 νογζὰ “1 Κθη 655) οδὴ Ὄνεῦ Ὀ6 τεηάοσοὰ “ἢ (86 
ΤΑΔΏΠΟΙ Οὗ᾽᾽ οἵ “ἼἸΚο᾽ (15. χ. 4. Ησεῖε “ἸΚοηθ55" τχεβϑυυηθβ 
“ἐπηλρα5᾽ Ὁ. 14. 

16. Βροαᾶ: δᾶ 580 ἀοϊθᾶ ὭροΣ ΤΠΘ1 ΔΙΌΘΣ 10 Εἰ κὴῦ ΟΥἩὨ ΠΟΙ Θγ68--- 
ἷ. 6. ψῖιἢ ἀο] ρης δηά ἀδϑῖγε (15. χὶ. 3). 

11. αἱξορεαίεα ὕγονε ἐλε}} Τὴ ἔρια 1165 ἴῃ ἴπ6 σεν ]ϑίοη οὗ βαϊθᾶ 
Ραϑβίοῃ ; [86 {πὶπρ ἰῃ [Π6 ΘΑ 1655 οὗ [ῃ6 Βαρυ]οηΐδη 4]]Ἰηοα δυὰ 
γοῖαε, οἴ. (ἢ. χν]ΐ. 

18. ““ΤὐΞοονογοα ̓" 15 υποονοζοά, χονρα]ϑά, 
19. Τυάδῃ Ὀεΐηρ 5ἰ(παἰεὰ Ὀεΐνγεθῃ (86 ἴνγο στεαὶ εἰηρίγεβ οἵ Βαῦγ- 

Ἰοὴ δῃηὰ Ἐργρίὶ δηῃὰ Ἵονείοα Ὁ Ὀοΐῃ, νὰβ Ὡδίιυγα!]γ ἃ δοιρεοα οὗ 
ἰηίρσιια ὈΥ Ῥαγιϊζδῃβ οὐ Ὀοΐὴ 51465. ΤΠ ᾿ηἤϊδησε οὗ [6 Ἐργριίδῃ 
ῥδΙῪ ψ 85 ργεδΐῖ ἐνβὴ ἴῃ 1ῃ6 Αϑββγυτίδῃ ἂρε (15. χχχ.---χχχὶ.), δῃὰ {ΠῈ 
Ἰηροβίηρ δηα ρῥγοίθπίϊουβ ρόνεῦ οὗ ἴῃς ΝΙ]Ὲ νδ]6Υ σοηςπυδα ἴο ἀεϊαά ες 
[Π6 ρΡοϊ]τεἰοίδης οὗ Τ᾿ υἀΔ}} [Ὠγουρπουῦί [ἢ ρεγὶοά οὗ Οδαϊἄθδῃ Ξρυ  ΠΊΔΟΥ 
(οι. χχῖχ. ---χχχὶϊ. ; 761. 11. 18, ΧΧΧΥΪ,. 5. 564. ; [,81}. ἷν. 17). 

21. εαἰραεέ ἐο γερεοηιόγαηςε) ἀἰάβῦ ΥΘ0811, 1.6. τεθονν, οἷ. χχχυ!. 8. 
,Ρρ» ἐλε ρα5] ΒΥ ἃ 5]ῖσῃς οἤδηρσε οὗ τοδάϊηρ (ἀ ἔοσ “), θα ΤΏ 

ἰοδῖὶβ ὝΟΙΘ Ὀγιϊδοὰ ὉΥ ὕπο οὗ Ἐδγρὺ, 65 809 Ὀχθαδὶβ οὗ ΤΥ 
γοῦθι ὙΟΣ1Θ Ῥσϑϑβθϑὰ (υ. 3). 

22--3δ. ΓΟΗΑΞΤΙΘΕΈΜΕΝΥ ΟΕ ΤῊΞ ΑὈΠΙ ΤΈΚΕΞΞ. 

422. 11) ]ουδ75}] ἴῃ6 Ὡδίζοῃβ οὔσδα ἴῃ 8]]Π!]ΊΔηοα ἢ Ποῖ, Ψ. 9; οἰ. χνΐ. 
47; 161. χχχ. 14; 1,831}. 1. 19. [ἡ Ηος. ἰἴϊ. [8 “Ἰονοσβ᾽᾿ δ΄ (6 Βδδὶβ. 

38. Οπ ἴΠεϑ6 Ῥβορ]ββ οἵ. Πε]. δι γα. ῬΡ. 182, 236, 24ο. Ασοοτά- 
ἵῃρ ἴο 1Π5 νυυϊεῦ (Π6 πᾶπηεβ ἄρρϑᾶγ ἴῃ ἴδε ἰηβοτίριίοηβ ἂ5 Ρυκῦάυ, 
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5146 ; (Π6 Βαδυ]οηίδηβ, δηα 41} [ῃ6 (αϊάδδηβ, Ῥεϊζοά, δηά 5, 
5ὅηοδ, δηά Κοδ, 411 ἰῇ6 Αβϑβϑυυίδὴβ ἢ (Π δῖ : 411} οὗ {Πετὴ 
ἀδϑίγα Ὁ] γοῦὴρ τη6η, οδρίδιηβ δηά συ] εῖβ, ρτεαΐ Ἰοσὰβ δπὰ 
ΤΟΠΟΜ ΘΑ, 4}} οὗ [ἢδπὶ τιϊηρ ἀρΡροὴ ἤοῖθθ5. Απα [Π6Υ 5}4]] 24 
οοἴηθ δραϊηβδί ἴῃ66 τοῦ ομδγιοῖβ, ψαροῃς, δηῃα ψῃεε]β, δπά 
ΜΠ δὴ ἈΒΘΘΙΔΌΪΥ οὗ Ῥϑορὶςθ, τυλίοδ 58.411 5εῖ δραϊηϑδὲ [ἢ66 
ὈυΟΚΙΟΙ δηᾶ 5ῃ16] 4 δηα ποϊμηθῖ τουηά δρουῖ: δηᾶ 1 ν}} 
56ῖ Ἰυάρηχθηΐ Ὀείοσα ἴπθιῃ, δηα ἴΠ6Ὺ 5}4}} υᾶάρε ἴπ66 δοοοσγά- 
ἴηρ ἴο {Ππεῖγ ἡπαριηθηΐβ. Απά] Ψ11}} 56[ Ὧν 76 δου ἀρϑιηβί 25 
ἴ[ἢ6 6, δηά [Π6Ὺ 5}4}} ἀθαὶ ἔαγίουϑὶγ ψ ἢ [ῃ66 : [ΠῸῪ 58}.4]] 
[4Κ6 ΔΨΑΥ ΤΥ ἤοβα δηά {ἢ]|ὴ6 δδῖβ; δηᾶ (ἢγ σεπγηδηΐϊ 5}4]] 
[4]} ὈγΥ (τῃ6 ονοσζά : [ΠΥ 5141} ἴακε [ὩΥ 5οὴβ δηᾶ 1ἢγῪ 
ἀδυρμίοτβ ; δηα ΤΥ σϑϑιάιθ 5041} ")ὲ ἀδνουγεα Ὀγ 1ῃς ἢγα. 
ΤΠΘΥ 5841} 4150 β(γρ [ῃ66 ουζκ οὗ τὴγ οἸοίῃε65, δῃὰ ἴακε δι ΑΥ 26 
ἴγ διγ 7ενγοῖὶβ. Τῆι Ψ] 1 τηᾶκα ἰῃγ Ἰονάμθϑα ἴο σθᾶ86 37 
τοῦ ἴμδ6, δηὰ (ἢγ ψῃογεάοηχ ὄγομράϊ ἴγοτη ἴΠ6 ἰδηά οὗ 
Ἐργυρί: 50 ἴμδϊ ἴῃου 54] ποῖ || Ρ [Πϊ]η6 Ἔγα5 αηΐο [ΠΏ 6 .η, 
ΠΟΙ ΓΟΙΏΘΏΊΌΟΙ ΕργΥρί ΔΩΥ τῇοσο. ἘῸΓ ἴΠπ|5 5811 (η6 Τιογὰ 98 
ἀονρ; Βεμοϊᾶ, 1 το ἀδὶνοεσ ἴἢ66 Ἰηΐο (6 Ὠαηά οἵ ζόρι 
ΠΟΙ ἴποιι Παίεϑι, Ἰηΐο ἴπ6 Ὠδηα ογ΄ ζάδρε ἰτοΐὴ ψνἤοτα [ἢ 
τηΪηἃ 15 Δ] ἰεηδίθα : δπαὰ [Π6Ὺ 5}4]1] ἄἀδδὶ ψῖτ [ΠΕ6 διε] ]γ, 29 

ϑαία οΥὙἩ 80 δηὰά Καυία οἵ Κα, δηὰ δα ἢδη165 οἱ ρβεορ]εβ ᾿γιηρ δαϑβὶ οὗ [ἢ 6 
Τιρτὶϑ δηά οἡ {πε σοηῆηδς οὗ ΕΪδπὶ οἵ Ῥεσξία. 

““(ρίαϊῃβ δῃά τιι]οσϑ,᾽ ΘΟΥΘΙΏΟΙΒ Δηα βαίταρβ, ὕζ. 6, 12. “Οτοαῖ 
Ἰοτάς,᾽ Πδγοθβ, Ψ. 15. 

σμαὶ γοροτυ» 641 Ῥευῆδρβ:: οἰϊείβ. ΤῊ ψογά 5 ραγδ}]6] ἴο “"ρυηοοβ᾽; 
Νιιῦ. ἱ. τό, [1τἰ| ““ς4116α πηϑη,᾽ ο΄. Αἰ. νὶἱ. 1. 

24. ἢ ἐἀαγίοί] ΤῊ ἰδτῃι 5 δ σαὶ ἀηκηοόνῃ; ΓΧΧ. ,ορι 1}ε 
ηογίδ. ἘΒοεοίίοῆοῦ ϑυρρεβίεα (η6 ψοτὰ “του τυ 6 (χχνὶ. το}, ἃ βθῆβε 
ΜΏΙΟΣ Ετά. 6]. (Βαεῖ, 2:5. ρ. χὶ.) (Ὠ]ηΚ8 σα Ὀ6 γοδοῃϑα [σχουρῃ (Πα 
Α55υτ.. [86 ργδϑϑηΐ ννοζά γϑηγχαϊηΐηρ πομδηρεά. ΕῸΣ ρθορὶα ὉΘΟΡ168. 
46] ᾿ἀρριμ, Ϊ. 6. σοπηϊζ 1 υηΐο ἴδηι, Πειΐ, χὶ. τό; τ Κιηρς 

νΙ!. 46. 
σεεογαηρ ἐο {λεῖγ ἡμάρνορ 5} [χἰ. τοὔλ (πεῖς ἡπάαρτηθηίβ, ψ ΒΙΟὮ ἀτὰ 

οὐΠ16] ἃπα βανᾶρε, ζ. 285. ᾿ 
26. ““Τ]εδίουϑυ ᾽᾽ αἰἤετς {{{16 ἔγου ἔασυ, οἷἢ. χνΐ. 48. 
ἑαζέ στυαν ἐλ πο] Ἐλοίεγθησε ἰβ. εἰιμοὺ ἴο (6 δηοϊθηῖ ργδοῖῖοα (85 

ἴῃ ἘργΥρῇ) οἵ πλυ]αηρ [Π6 Δα υ]εγοθβ, οὐ ἰο (πς μα ὶϊ οὗ ἀϊδβρυπηρ [ἢ 6 
σαρίϊνεδ, οἷ. ΧΙ, 13; χνὶ. 40. 

26. ( χνὶ. 30. 
217. ὑτουρλι ,ἴο»... Ξρυῆ 1.6. σοῃεἰπυεα 5ἰπος (ἢ 6 {ἶσα [ΠΘῪ ἡχαΓα 

ἴῃ ἴῃς Ιαπὰ οὗ Ἐργρὶ, οἷ. χνὶ. 41; ΧΧΙ. 15. 
29. ἀεαϊ... λαϊεξμἐ}}] ἴὰ Ὠδῖγοᾶ. “Ἰ, ουτ᾽ 5 ψοα ἢ, [86 ἔταΐτ οὗ 

Ἰαθουσ. “ἰβοονεγοα᾽᾽" ἰ5 Ἄεχροβθά. 
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Δα 5}4]}] ἴακα χῦαγν 811} ἴῊγ Ἰδϊσοιτ, δηα 58}.4}} ἰδᾶνα (66 
Ὠδκεὰ δηά ὑδῖβ: δηά 1ῖἢ6 πακβάηβϑβε οὗ ἴῃγ ἡΠΟΓΘΟΠ5 
504}} θ6 ἀϊδεονογθά, Ὀοιῃ τγ Ἰενάηθθ5 δηα ΤΥ ψΠογθοσ5. 

39 7 το ἀο ἴῃε656 λίπος απο [Π66, Ὀδοδι56 ἴηου ἢδδὶ βοῆς ἃ 
ὙΠοΟΙηΡ αἰϊοσ [η6 Ὠδαίῃθῃ, σμα εοδιι5δα ἴμοι γί ρο]]υϊθα 

31 ὙΠ [Π6]Γ Ι4οἷ8.Ί ὍΤῃου παρ ναὶκεα ἴῃ ἴῃ6 νὰὺ οὗ [ὮΥ 
32 Θ5ἴ 6. ; [Πογείογθ Ψ1]Π1 σὶνε ΘΓ σαρ ἰπΐο [ἢ1η6 αη. Τῆι 

βδιἢ τῃ6 Ιογτὰ ον; Τηου 584] ἀπηκ 9, [ΠΥ 5ἰβίεγβ σὰ 
ἄδαρ δῃά ἰαγρε : ἴῃου ϑῃδὶὲ Ὀ6 ἰδυρῇῃβα ἴο βοογῃ δηά πδά ἴῃ 

33 6 Π5ΒΙΟῚ : 22 σοηῃία! ΘΙ πο. ποι 504]: Ὀ6 ΔΘ τοζζλ 
ἀπ ΚΕαηΠ 6855 δηά βούτζονν, τὐζζά [ὴ6 σὰρ οὗ αϑιοηιϑῃτηθηΐῖ δηᾶ 

34 ἀδςοϊδίιοη, τοὐτῇ [ῃ6 σὰ οὗ [ὨῪ 5:5ῖεσ ϑαμηδτῖα. Ὅἤοιυ 5Π4]ῖ 
ον ἀὐηκ τ δηᾶ διοῖκ 22 ουΐ, δΔηα τμοὺ] 504] Ὀγθαῖκ [Π6 
βῃξδαγας {πεγεοῦ, δηὰ ρὶυςκ οἵ {Π]1ὴ6 οὐ Ὀτγδαβῖβ: ογ 1 

35 ὮᾶνῈ Βρόκεὴ ζζ2,. δαί τ[ῃ6 1,ογτὰ ὅορ. Τπεζείοσε {Ππ|5 βαῖτῃ 
{πΠ6 Τιοστὰ σον; Βρϑοδυβα ἴμοιι δαβὶ ἰοτροίζθη τη6, δηα οδϑί 
6 ὈΘὨϊηα τγ Ὀάδςοῖ, ἰπογείογα Ὀθασ ἴμου 450 ἴῃγ ει ἢ 655 
Δηα [ὔγ ψ]ογθαοη15. 

81. ἀξγ “22] Τμαὶ νῃϊοῖ 5816 ἀγδηϊς, 15, 11. 22, 23; 6. χχν. 
15, τό. 
582. σὐεζεγ)Σ οοΡ α22] ἰ.6. “Ὠἰσἢ ἰ5 ἄεαρ. Τῇδ ψογάβ ““1ἢοι 584]... 

ἀογιβίοη ᾽ἡ δγὰ ραγθβηίμείςδὶ); [ΧΧ.. οὐίῖϑ. 
88. αμα ς07701τ0) Οτ, δβ]:οιίοη. 
84. (Ι΄. Ρ5. Ιχχν. 8; [5. 1]. 17. 
ὄδγεαξ 126 «ἀφαγα11] ΦΈΔΥ (ἢς 5Ππετάβ. Τῆς δοῖ οἵ ῥ᾽ υοκίησ ουἵ μεν 

ΟὟ Ὀτοαϑίβ 15 (μδὶ οὗ οὔδ ἱηπίοχι διε ἴο πηδάῃθϑβ, [6Γ. χχν. ᾿Ι6. ΤΠ 
ψνοτᾶβ αγὸ ψαηϊτηρ ἰπ ΓΧΧ. Βεαίϊρ [ῃ6 Ὀτθαβίβ δῃὰ ἰδβασίησ (6 σμοοῖκβ 
νγὰ5 ἃ 5ίρῃ οὗ δχοεβεῖνε στίεί (ΦΠαρασα, ἢ. 373). “Ὅῇῆε ψοσῆδῃ τεηΐ 
(ὴ6 Ὀτεαρὶ οὗ (πεῖν ἄγοββ, ψοηΐ Πα] πακαά, ἴογε 86} ίδοθϑ, δπὰ ὕθαξ 
(εὶς βκίη {11} ἰξ ννγὰβ ἰδοεγαῖϊεὰ ψἹἱἶἢ δῆοες (ρα, χὶν. τοι, 28; χν. 
1290,|,Ή6; μάλ. 130, 3), ἌὟ ΕΙ]., δζζοσε:, ἰιϊ, Ρ. τόο. 

86. ῥέα» ἐλοι.. ἐστυα45)] Ἐογα “ Ῥδαγ ἢ τχθᾶῃβ εηάυσζα πε ῥα η]5}- 
τηοηΐ οἵ ἰΐ, ν. 49. 

86-. 49θ. ΝΕνν ΕΧΡΟΘΌΒΚΕ ΟΕ ΤΗΕΚ ἹΜΜΟΚΑΙΗΤΙΕΒ ΟΕ ΟΗΟΙΑΗ ΑΝῸ 

ΟἩΟΙΙΒΑῊ (συ. 36---ώ4}, ΑΝῸ ΤΗΚΕΑΤ ΟΕ ΤΗΕΙΒ ΡΟΝΙΒΗΜΕΝΤ 
ίυν. 45--49) 

ΤΠ ρῥᾶϑϑᾶρα 5 ποῖ ἃ σομιπυδίϊοη οὗ Ψ. 1--35., Ὀυϊ δῇ ἱπάδρεπάδηϊ 
ἀεβοτγρίϊοη, ρᾶγαὶ]εὶ ἴο ἴΠ 656 νϑῦββϑβ. 

(1) νυν. 26, 3). Ἴδε δαυ]ίοτῖθς, (Παὶ ἴ5, ἰάο]αίτθβ, δῃᾶ Ὀ]οοάβῃοαᾶ 
οὗ νν ῃΐο ἢ ἰῃ6 ἴνγο ψοϊηθη σὰ ρα γ. 

(2) νυν. 38,39. ΤΠΕῖγ ρῥτοίδηϊηρσ ἴἢ6 ἤουβε οὗ Γἐπονδῇ, δηᾶ Ὀγοαῖς- 
ἴῃρ ἢϊ5 ΘΑΌΡΑΔΙἢ5---ἰῃς ἰΟΥΤΊΕΥ ρΑΥ ΠΟΙ] ΑΥΥ ἴῃ ΠεὶΓ εηζοσίηρσ ἢ Ὠοι56 
{τ65}} ἔτοιὰ ἴῃς ϑδογίβος οἵ {εἰ γΓ σὨ]άγδη. 
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ΤΗΣ ΤΟΒΡ 5814 τΔΟσθονοσ ὑηἴο τὴ6; ϑοὴ οὗ πηδῃ, ὙΠπ 36 
ἴοι πάρε ΑΒοΪδῃ δηᾶ ΑΒΟ δῇ ὃ γεα, ἀθοϊαγα υηΐο [Πθηὶ 
{πεὶγ δου ηδίϊοηβ; παῖ (ΠΥ πᾶνὰ σοχηταιεα Δαμ] ΕΓ, 37 
δηά Ὀ]οοά ὥς ἴῃ {ΠΕΣ ἢδηάβ, δηᾶ νι (Π6Ὶγ 140]5 ἤανα {Π6 Ὺ 
οοπλτ 64 δά ]ΐοσγ, ἀπ ἤδνα 4150 οδιιβεα {Π6ῚῚ 505, ΟΠ 
16 ᾶτα ὑπο 26, ἴο ρ855 ἔοσ ἴδηι τῆχγουρῇ 2δέ 33γέ, ἴο 
ἄδνουγ Ζάέγι. Μογϑονεσ 115 ΠΟΥ ἤανα ἀἄοῃς ὑπΐο ΠΊ6: 38 
[Π6Υ ανα ἀδββ]θα ΤΥ βδηοίπδγυ τη ἴπ6 δας ἦδγ, δηὰ ἤδνε 
ῥτοίδηθα ΤΥ βαρραῖῃβ. ΕῸΣ ψῆθῃ ἴΠδῪ δα 5]αίη {Πεὶγ 39 
οἰ] ἄσθη ἴο [Π6]γ 140]5, [6 [ΠΟῪ σᾶπλα ἴΠ6 ϑαῖὴα ἀαν Ἰηΐο 
ΤΩΥ 58 οί ΔΙ ἴο ῥχοίδῃα 1; δῃηᾶ ἴο, ἴπιι5 πᾶνε [6 Υ ἄοης ἴῃ 
(6 τηιάξι οὗ της ἤουβ6. Αμπά ἐγ Πεγηηογθ, {πᾶΐῖ γε Ὦανα 40 
8εηἴ ἰοῦ Ὥ6η ἴο σοι ΠΟΙ ἔδυ, ὑπο ΠΟΤῚ ἃ ΠΔΟΘΘΘΉΡΟΓ 
τύας 5θηῖ; δηά ἴο, [ΠΘΥ στη: ἔοσ ψοτῃ ἴποιι ἀϊάσι ψαϑῇ 
ζλγεος, ραϊηϊεάϑι τγ ἐγεβ, δηὰ ἀεδοκβϑάβε τῃγ58616 σι οΥμᾶ- 

(3) συν. 4ο--44. Τῇεῖὶν 4] Ἡ}δῆσεβ ψ τ ἰἀοϊδίγοιιβ παϊοη5 δηα τεςεὶν- 
ἴηρσ τπεἷγ σοάβ, υπάδϑγ (πε ἄριτγε οὗ ἃ Ὠαγῖοὶ στεςοϊνίησ δηα δηϊευαἰηΐηρ 
ΤΏΘῃ. , 

(4) συν. “5--490ρ. Ὑμεὶῖτ ρυῃίβῃηθηῖ 1 (Πς ἀεαίῃ οὗὨ δῃ δάυ]ίεγεβϑβ 
αἱ ἰῆε Πδηάς οὗ τρῃΐθουβ τηθη.--- 6 ἰοχί ἴῃ βΒοπὴθ ράββθᾶροϑ 15 ἜΧί γε οἷν 
ἀϊβῖουϊι. : 

86. γε, ἐἰκἶαγε] ἔλθα ἀθοϊδτα. 
81. λα  ἐάεν ἦαυε εο»ιτρ 64] ἴῸΣ ἴμοῪ μᾶνθ. Τα ὈΪ]οοά οἡ {πεῖτν 

Πδπαᾶξβ ἰ5 (παΐ οὗ {μεῖγ οὨΠ] τη μοὶ [ΠΥ βδοσῆσθ. 9866 χνὶ. 20, 21. 
88. 206 ταγῖό (4)}] ὙμῈ ῥρῆγαθθ 15 τηογα }}}Ὺ Ὄχρ αἰποὰ ἴῃ ψ. 39. 

1,ΧΧ. οὐἱῖβ ἑη Ὀοιἢ Ρ]δοθ5. : 
89. Τε ρῥαγίϊου αν ῥγοίδηδίϊοῃ οὗ ἴῃς Τοτά᾽β μου56 ἰδὺ ἴῃ [ἢΐ5 [δὶ 

ἴῃο5εὲ ψῆο διά Ξδογβορα {πεῖν σὨ]άσγδη δηἰογοᾶ 11. Τῆς οὨ]ἀἄγθὴ ἡ τα 
πο ἄἀουδί οβετεά ἰο Γ ἐἤονϑ, υπάδγ ψνμδίανευ σοησθρίίοῃ Οὐ Ὠδπι6, δπὰ 
(Π6 ννουβῃὶρρεῦβ ἔθ! πὸ ἱποοηρτι Υ ἴῃ δπίεπηρ Πἷς Ὠοιιδ6. 61. νἱῖ. 

ϑέφ. 
᾿ ΗΝ ΟΥ νεἴ»6 ζο:56] Τὶ 15 ποῖ τχϑδηΐ (Πδΐ ΟΠ] ἀγθὴ σογο ϑδου βορὰ ὧς 
[Π6 Ὠουθα ; {ποεῖν βδογίποθ νψὰ5 σοι δηθὰ ψΊ οἴ οΥ βογνῖοςα ἴῃ [ἢ6 Ὠοιιβ6. 

40--44. ὙὝΠ656 νεῦβοβ ΠΑΡΪΥ τοῖο ἴο ροϊ τοδὶ 811}8ης 65 τ, ΘΓΕΙΥ ; 
Ψ. 4ι Ξυρρεϑῖβ Ιἀο]αίγοιιβ γγουβῃ!ὶρ. Α5 (ἢ6 ἐογείρῃ ροᾶβ σδῆγα ἴῃ, πον- 
δνοσ, τὨσουρἢ ἰηϊογοουγθο ἢ [6 πιίϊοηβ ψνῃ]οἢ βογνοά [Πδπὶ (ΠΟῪ ΓΘ 
ΒΡΟΚθη οὗ 8ἃ5 Ὀείΐηρ' 5θηϊ ἴοσ ὈΥ̓͂ Τηεββθηροιβ (οΐ. Ψ. 16). ὍΤμα ψΠο]6 ἰ5 
ῥγεβοηίθα ὑπᾶδγ (6 ἤρατε οὗὨ δ Πατὶοῖ γεοεϊνίηρ τΘῃ ΠῸΠΙ 81 αυδτίογϑ. 
ΤἼΕ ρδββϑᾶρα ἢδ5 ρτεᾶΐ Γεβθ Ὁ] Δηςσ 6 ἰο 15. ᾿νὶϊ. 9. "6Φ. 

40. ἐλαΐ γέ ἀαυς 50». Ῥευθαρβ: δηᾶ [γῃοηογο Ζ:ε βεηῖ. Τῆς 
οἰδηρε οὗ Ῥείβοῃ οσουτζβ ἰδίεῖ. ὙΤὴὰ ψογὰ “ἼΠΕΥ 5εηϊ᾽ 15 ψδηίησ 
ἰ ΓΧΧ. 

«υαςἢ [Ὠγ561Π 1.6. Ραΐῃα (Πγ56 1. 
2αϊμίοαεέ 1Δ»ν» 6γ65)] ὍΠῖβ τείουβ ἴἰο (Π6 Ῥγδοῖΐΐοε οἵ Ἵοοϊουπηρσ [86 

εἄρες οἵ [ππ 6γ6}145 ἢ ἃ ἀαγκ ρονάστ (1 ϊαπι), ψ ἰοἢ πιδάς {πὸ ογα 
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τηθηΐβ, δηα 5αἴδδ ΠΡΟ ἃ βίδίεὶυ Ὀ6α, δηά ἃ [40]6 ρσγεραγϑὰ 
Ὀείοτγε 1ἴ, ν βογειροῃ ἴμοὰ Παβὲ δεῖ τηϊηθ Ἰησθῆβα δηά 16 
οἷ]. Αμπὰά ἃ νοῖςος οὗ ἃ τυυϊτυἀθ Ὀεὶηρ δ θᾶ56 τας ψὶτῃ 
ΠΕΙ: δῃὰ ψιἢ [86 τηδϑη οὗ ἴπ6 σοτϊηϊῆοη βοχΐ ζυέγέ Ὀτουρξ 
ϑαῦεδηὴβ ἴοι ἴῃ6 ψ]άθγηθ55, ΠΟ ρυϊ Ὀτγαοθὶοῖβ ὉΡΟὴ 
{Πεῖγ Βαηᾶϑ, δηα Ὀδδιτι.] Ἴσον ὑροη (Π6ῚΓ ἢοδάβ. ΤΏΘΗ 
5814 1 υηἴο ἀεῦ 2Ζἠαξ τας οἸὰ ἐπ δά υ]ζεσθβ, 1} τΠῸῪ ον 

1.561 ΔΡΡΘΑΣ ἰᾶῦρὲ απᾶ Ὀγ|]11}4)ηϊ, 2 Κι. χ. 30; 761. ἱν. 3256. Τἢς ψοτὰ 
ξαλαὶ ἰ5 Αταῦ., δῃὰ (16 τοοῖ οὗ ΑἸσοθοὶ; [με ΗδΌ. ἰ5 2ώελ (15. 1ἰν. 1 1); 
7]ον᾽β ἀαυρῃίον Ὀοτε [ἢ πδηγα Κούθῃ- ΒΒ ρ-ρυς ἢ, Ὠοσὴ οὗ ραἰηΐ. 

41. α ζαῤίε ῥ»γεῤαγεα4] 1.6. Ξβρτεϑδά. 
λαεέ φοἱ γεῖγ16 ἱΏ.2,.6] ἀϊᾶβὶ βοῦ. ὙΤὴδ ννοτᾶς ἱπάϊοαία (παῖ βοσνῖοα οὗ 

οἴου ροάβ 15 γείεσσεά ἴο πηάϑσ ἴῃς ἤρττγε οὗ ἴῃς Παιοῖβ δηςογίδἰ πτηθηΐζ. 
42, ὀείγιρ' αἱ τα: 1 ἴῃς τοδάϊησ Ὀ6 οοχγεοΐ “δ δα56᾽᾽) τηυβί 

τείεσ ἴο οᾶγα εθ5 ᾿ἰνίηρ, ἃ βεῆ8ε ΨΏΟΣ (6 ψογὰ ἢδ5 ποῖ εἰβενοσα. 
1,ΧΧ. τεηάσδγβ: δηά ἃ βοιπὰ οὗ στηιυβὶς [ΠΟῪ ταϊβοα ; Ὀαϊ (πουρὴ (6 
ψοτὰ “τυ ἰτυἀ6᾽ τῆᾶν τϑδη βοιπηᾶ ΟΥ ποῖδα Ψ θη Ἰοϊμεα ἰο βοὴρβ 
(χχνὶ. 13: Απὶ. ν. 23), 1ἴ σᾶ ὨαγάΪγ οὗἉ [5617 τηθϑὴ τηϑιο. ἊΧΧ, τδῪ 
Βανα τοϑδὰ “δεν ΒΔ: ἴου “δ 6856: ““δῃηὰ ψ ἢ ἃ Ἰουὰ ηἠοΐδε (ΠΏ δη. 
χ. 6) {ΠΕῪ 5δηρ᾽΄---ἃ θθῆβε ποῖ 5 40]6 βθοίηρ (ἢ 6 τηιϊιϑιςϊδηβ τηυβί ἤᾶνα 
Ὀδοη {86 Βαιϊοίὶβ {ποιηβοῖνοβ, 15. Χχ δ. 15. τό. ΕῸΓ (δε ἰάδα οὗ τυ]τ- 
ἰυἄς οἷ, 7εζ. ν. 7 εη4. [1{πτηυϑὶς ψεγε τοίεγγθα ἴο ἴῃς ψοσγὰβς ψουἹά θὲ 
Ὀεϊίεν αἰἰδοῃ θά ἴο [6 ῥσγενίοιιβ νϑῖβθ. 

ψὰ5 τοί λε7} Ἐδίμοῦ: ὑποσϑίη οὐ ὑποσονιῃ. ΙΧΧ. Ομ. 
απο τοὐϊᾷ {λέ πῶ... δαόεα! 5} δαπα Ὑ{ τη. ΕἘῸΣ Θαρθοδῃβ ΕΗ. 

(οχί τεδᾶς “" ἀγιιηϊκασάϑβ,᾽᾽ δ5 ηχαγρ., δῃα ἴγοτῃ [ῃ6 ἡδίυτα οὗὁἩ [6 ρᾶϑβαρσο, 
ὙΠΟ 5ρθα κα οὗ ἃ σεπεγαὶ ῥτδοίίςθ, χείθγθηος ἰο ΔΩΥ͂ ρατίϊου δῦ πδίϊοῃ 
ἷθ 1655 ρσοῦδῦϊα, Ἐδδὰ δβ ΕΟ. “ηὰ νἹ (1 δα ἀϊλοη 0) πηθΏ... ασα 
Ὀτουρσμὶ ἀσυηϊκαγάς ἴσοι ἰἢ6 Ψ]άθγ 655; ἀπά (ΠΟΥ ρυΐ Ὀγδοο]εῖβ᾽᾽ ἄζο. 
Ενβη ἔος {686 νυραῦ ριιϑίβ ἴῃς Παη]οΐβ, 50 ἰῃα βου ταϊηδία νγὰ5 (ΠΟῚΓ 
ὙΠ ογεάομι, ρυϊ Ὀτγδοα]εῖβ οἡ {μεῖγ ἤδηᾶς δηὰ ἀδοϊοά {πουιβεῖνοβ. Τδα 
Ιάθα {παΐ 1 ννὰβ “"τηθὴ οὗ (ἢ6 σοϊηγῆοη βου ψ0 δαἀοσγηῃθὰ ἔπε δυο 
νὰ Ὀγαδοοὶεῖβ ἂς τΠοὶγ ἶγα (ΑΟΥὟ. ἄς.) δά5 Π||Ὸ ἴο τϑοουηηθηᾷ 1ἰ, οἷ. 
χνυὶ. 31 σέφ. ([Π6 νεγῦ “ἸΟῪ Ρυϊ᾽ 15 »)645. Ὀεσαιιβα ,ῶγε. 5 ποΐ ἴῃ 56, 
Ἐβιἢ. ἱ. 20). Ενθῃ ἴῃ Μυδδιηηγχθά β ἀαγς ἴπεὸ Ατγαὰὺβ ννόσε δαάϊοϊβά ἴὸ 
ἀτυηκοηηθθ5. ΓΧΧ. οἵὰ. ““ἀπιηκαγάβ,᾽᾽ ν ῃἱοἢ ταῖρι θ6 ἃ ἀυρ!!οαίε οὗ 
“Ῥγουρῆϊῖ,᾽ δῃα σεγίδι]Υ ἴῃς πχεηίίοη οὗ Ζτυο οἶα5565 ἤθΊῈ 15 σαί οσ 1ῃ}- 
ΡιοθδΌ]α6, ἔπε σοϊηηοη βοτὶ δηάᾷ ἴμοβε Ὀγοιρῆς ἔγσοῃ (ἢ6 ψ]] θη 85 
ταραι ταῖμοσ Ὀ6 ἴΠ6 58:16, νἱΖ. (ἢ6 νυϊρᾶγ δηα ῥεῖ ρθορίθβ ἰῃ σοπίγαβί 
ἴο ἴπ6 Ἰαγροσ δἀῃὰ ποΟΌΪΟΥ βοὴ 45 Βαῦγίοη. Τῇῆδ Ομ] ϑϑίοῃ τηαῖτοα [86 
οἴδυβα ἀϊπουϊὲ ἴο σοηβίσιιθ. Οοζῃ. τεσοηβίγιοίς ἰῃ6 οαιβθα αἴζεσ Ῥσον. 
νἱΣ. τ6, τηδκίπρ ἴ ἃ ἀδοεπρίίοη οὗ ἴδε ““Ὁεά οὗ Ἰἰονε᾽" (ν. 17}, Ὀυϊ ΜΠ 
1||6 ργορδθῖγ. Ι{ τὰς δάἀυϊίετουβ ἀοὶ Ὀ6 δηγνοία τείεγσεά ἴο ἰΐ 15 
ἴῃ Ὁ. 43. 

48. φηπίο Ὦοτ.. οἷά ἴῃ αὐἰμἶξεγ 165] Οὐώ 5 όοτῃ ουξ, ε.ν. οὗ ο]οίῃο5, 
7οϑῖ. ᾿χ. 4, 5. δηά {Π6 νοῦ οὗ ἴῃς Ὀοάγ, ἴῃ ἴη6 ἄδοδυ οὗ παίυτε (θη. 
ΧΙ. 12. οὗ 5418). Τῆς σοηῃδίγαοιίοη οὗἩ ΑΟΝ. 15. απυβυδὶ; [ἢ6 ψογάς 
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σοτητηϊΐ ψῃογοάοτηβ ψ ἢ ΠΟΙ, δηάᾶ 516 τυΐζά ζλορε) Ὑεῖ 4“ 
186 Ὺ ψεηΐ ἴῃ υηΐο ἤεῖ, 85 ζάέφν ρὸ ἰῇ υηἴο ἃ ψοϊηδῃ ἰῃδῖ 
Ρἰαγθῖῃ τἢ6 Βαγὶοῖ : 80 ψεηΐ [Π6Υ ἴῃ υὑηΐο ΑῃοΪδῃ δηὰ υηΐο 
ΑΠΒΟΙ Ρδἢ, [Π6 Ἰαννα ψοϊηθῃ. 

Απά 216 τἱρῃϊθοοιιβ θη, [ΠῸΥ 584}} πάρε [δ δέϊεγ [ἢ 45 
ΤΩΔΏΠΟΓ οὗ δι]! ςοσθββθβ, δηὰ δῇοσ [Π6 τδηηογ οὗ τυογηόι τῆ δὶ 
5Βῃηρα Ὀ]οοά : Ὀεσαιιβε (ΠΘΥ 4γ6 δἀυ]ζογοββαβ, δηα Ὀ]οοά ᾧς ἴῃ 
[ΠΟΙ μδηάβ. ΕῸγ (Ππ15 5διῖ} (Π6 Τιοτά 600; 77 τοῦ Ὀτηρ 46 
ὋΡ ἃ ΠΟΠΊΡΔΗΥ͂ ὉΡΟῚ ἴδεμῃ, δῃᾶ τὐὴὴ ρῖνα ἴΒο ἴο 6 
Τοιηονϑα δηά 5ρο:)]θα. Απάὰ (ἢ6 σοΙΊΡΔΩΥ 5}4]}] βίοηβ [ΠΘτ 47 
ΜΠ βἴοηθβ, δηὰ ἀϊθραίοῃ {πθπὶ νι (ΠΕΙΓ ϑνοσαβ; [Π6Ὺ 
5841} 5᾽αν [ΠΦῚΓ 5οὴβ δηά {Π6ῚῚ ἀδιρῇῃϊζετβ, δηα Ὀυγη ὉΡ {Π6ῚΓ 
Ὠουβ65 ἢ ἔγθ. Τῆι Μ1} 1 σαιι56 Ἰενγάηθϑβ ἴο σεᾶ56 οἷ 483 
οὗ της Ἰαηά, (ἢ 411 ψοϊηθῃ ταῦ Ὀ6 ἰδισῃϊ ηοῖ ἴο ἀο δῇῖδυ 
γουγ ἰανγάῃθϑθθ. Απηά [ΠΕῪΥ 5}4}}] σεοοιρθηβα γοῦγ Ἰεινη655 49 
ὉΡΟΩ γοῦ, δηα γε 5}4}} ὑθασ [6 ϑηβ οὗ γουγ 1405 : δῃηά γε 
5}4}} Κηονν ἴδ 1 σγη ἰἢ6 1,οτά ΟΡ}. 

τισὶ Ὀ6 τεδα 85 δὴ δχοϊδηηδίΐοῃ : 586 [παϊ 15 ἀρεά σοτητη(ο[ δάυ](6- 
Τ65} οὐ, ΔΝ Ὰ μοῦ ἰηδὶ 5 ἀρεά 5}4}} [6 Ὺ σοχιητϊ δάἀυ]οτῖεβ ἢ Εν.» 
Τοδαϊηρ “2564 ἂς. ἃ ποιῇ, Τὸ ρεγαϊίοηυ τ δάυ]ίοεβ ἢ Νοης οὗ 
(656 56 568 15 ΨΘΙῪ δίαιτα]. ΓΟΧΧ,, ἃ5 ἴῃ βδοπια οἴποῦ ρ]ασθβ, ἄρρεδῦβ 
ἴο ἀϑϑυπιθ ἃ σοηίγδοίίοη, ψνϊοἢ 1 ἐχραπάς, )ο {Π6Υ ποῖ σοττῖϊς δα ]- 
[ΟΣ 8 [δοβοὺ : 
ΤῊ τρϑδηϊὴρ Ρὰϊ ὈΥ ΑὌΥ., ΒΨ. ὑροη [ἢς τεϑὶ οὗ ἴΠ6 νεῖβε δῇ 

Ὠδτάϊγ Ὀ6 ἄγαν ἴτοτῃ ἴΠ6 ψογάβς, ψ ]Ἰοἢ ἀγα δχίγε λον οὔβοιγο. Τῆς 
πδίαγαὶ 5θῆβε 15: ““ὩΟΥ͂ 588}} δῖ ψηοτγεάοσῃ σοι νογεάοπι ὄνεῃ 
1.561} (Ηἰ12Ζ.}; Ὀπξ ἴῃ 1466 [ηδἰὶ ψῆαὶ ἴῃς ἰλάεα Ὠαι]οὶ σδῃ πὸ ποσὰ ἀοὸ 
ἢΘΥΒ61 ἢ ἢδτ ν]οίοιι5 ῬΥΓΟΡΘΉΒΙΥ σοηίπ65 ἴο ἄο, [Βουρἢ ἰτὰα ἴῃ 1561}, 15 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο Ὅς Ἔχρεοϊθα ἤεῖα. ΧΧ., ψῃϊο ἢ μά ὩΘΑΥΙΥ Οὐ Ρῥσαβϑεηΐ 
ἰοχί Ὀδίοσα [ἴἴ, ἀϊθροβθβ [6 Ἰειίοβ αἰ δγθηιγ : Αηᾶ 586 ἴοο Πᾶ5 ΡΌΠ6 ἃ 
Ὑοσγίηρ᾽ δἴζεσ [6 τηδῆηοῦ (8 ἴῃς ἀοϊηρβ) οὗ ἃ μαυϊοῖ, 80 ὅ'γγυ., Απά 
δοσοχαίΐηρ ἴο ἔπε ἀοΐϊηρϑ οὗ Βατ]οίβ ἢανα (Π6Υ σοτηηγι 6 ΜΕ οτγαάοχη. 

44. ΨΥ ἐδέν τυερ!}] διὰ ἴον. ΤὨδς νεῖβα ϑυτηβ ὑρ 41] ἰῃαΐ ργεοεάεβ. 
λέ ἐσιυα τυο!6}}] ΤῊς ἴοστῃ οὗ 2247. “"ψοιλθη᾽ ἄοεβ ποῖ ΟσΟῸΓ 

ἀραίη, ἱπουρῃ [ἢ 5.4] ομδ ἴῃ Αϑϑυύ. [ΧΧ.., τ τυογξ Ἰενά 655. 

456-49, ΤΟΡΘΟΜΕΝῚΤ ΟΝ ΤῊΗΒ ΑὈΌΣΤΕΒΚΟῦΒ ΨΟΜΕΝ. 

4δ. (6 γήρλμεοι5)] τὶσηῦθουβ τηθη. Τῇδ ῥσόορμοὶ οαγθβ οἡ (ἢ 6 
ἄρυτα οὗ (ῃ6 ρΡυηίϑπηιεηΐ οὗ δάυ]ίεγοθθθβ. ὙΠΟῪ τὲ ᾿υάρεά ὈΥ τὶρῃίε- 
οἱ ἴδῃ. δ ἢᾶξΞ μοί ἴῃ ἢΪβ πὐϊηα (ἢ6 παϊίοης, ἰἢ6 δοίυδὶ Ὄοχϑουίους οὗ 
ἡυαριηδηΐ ἰῃ [6 οα86 οὗ ἴϑσγαεὶ. Τὴ ψογὰ “ τἱρῃίεουβ᾽, [ἤγουν ηο ΠρὨΐ 
ΟἹ 5. ΧΙ Ϊχ. 24. 

406. (. χνὶ. 40. 
20 ὅδ γεγιουεα ] ταδὶ ἰτοαϊθᾶ. 
48. ὁὲ ἑαπρὴξ ἴ8Κ ψασπίης (Π6 οσηι μηλ2α., οἴ. ει. χχὶ. 8). 
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24 Αραϊῃ ἰη 1ῃ6 πἰητῃ γεαγ, ἴῃ 16 τδητῃ τηοηΐι, ἴὰ ([π6 ἰΘητἢ 
ἤαν οὗ ἴῃε πιοηΐῃ, ἴΠ6 ψοτζὰ οὗ ἴῃ 6 ΓΟᾺΡ σάπια υὑπΐο τη6, 
ΒΑ υ1ηρ, ϑοη οὗ τηδῃ, τις ἴΠ66 ἴῃς ηδηλς οὗ [Π6 ἀδγΥ, ἐφεῦξ οὗ 
1Π15 βδ8π16 ἀΑΥ: ἴῃ6 Κιίηρ οὗ Βαργυ]οη 5εῖ ΒἰπΊβοὶῇ δραϊτϑὶ 

3 ]ὐυβα θη [15 βαῖηθ ἄἀδγ. Απά υἱΐεγ ἃ ραῦδῦ]α υηΐο τἢς 
ΤΟΌΘ]]Ποι5 ἢοιι56, δηα 54Υ υηΐο ἴδ, ΤὭυβ βαιἢ τῆς 1, οτὰ 
ον; ϑ8εῖ οὔ ἃ ροῖ, 5εῖ 2Ζ οὔ, δηα 450 ΡΟῸΣ ψαῖΐοσ 1ῃἴο 

εἴ : ραῖμοσ [6 ρῥίδοθβ [πογϑοῦ Ἰηΐο ἰ{, ὄυέρ Ἔν εσΥ ροοά ρΡίδςς, 
[η6 {πιρἢ, δῃά [6 βδῃουᾶογ; 6}1] 22 τοὐδᾷ τὴς Ἄσμοῖςς Ῥοῃδ5. 

ς Ταῖο [ῃ6 οδοιος οὗ [ῃς ἤοοϊκ, δηὰ θυση 4150 [86 Ὀοη65 ὑπ οὺ 

ζση. ΧΧΙΝ. ΤῊΝ ΚΕὔϑτΤΕΡ ΟΑΙΌΕΚΟΝ ΘΕῚΤ ὕΡΟΝ ΤΗΕΒ ΟΟΑΙ,5. 

Τδ ῥάᾶϑβαρο, οὗ ἀαΐε ἴδῃ. 587, ἰ5 (6 ῥσορμεῖβ ἰαϑί ογδοὶβ ἀραϊηϑβὶ [6- 
τυδαΐοηι. [{ σοῃϑδὶϑίβ οὗ ἔνο ραγίβ:: - 

Εἰχϑῖ, υν. 1---1.4.- Α ῬΡᾶγϑῦ]εα οἔα τυβίεα οσφἰάτοῃ δεῖ προ ἴῃς ἔτε--- 
[δε 5ίερε δὰ Ἵσδρίιγε οὗ [Π6 οἰ. 

Θεοοοηά, τ. 15---7. Οη ἴδε ἀδδίῃ οἵ 5 ψις [86 Ῥσχορδεῖ δρϑίδϊης 
ἔτοπι 411 τπιουτηΐηρ---ἃ 5ῖρῃ οὗ (ῃς 5:16 πὶ σἰυρείδοϊζοη ἡ ΒΙΟἢ 86 πον οὗ 
[86 οἰϊγ᾽5 [411 νν}}} οοοαβίοη. 

1--τ4͵ ΤῊΞΒ ΕὔΞΤΕΡ ΟΑΙΌΕΟΝ 5Ε7Υ ΟΝ ΤΗΕ ΕἸΚΕ. 

(η) συ. τ---5. ΑἜ οδ]άγοῃ ἰ5 ἴο ὃς 5εῖ οἡ ἴα ἔτεα, Η]1εὰ ἢ πναΐοτ, 
Ρΐθοθβ οὗ Πεβῇ οδϑί ἰηίο ἰἴ δηά ἢ16] ρ|]6 ἃ ἀπάοτ 1 [Πδὲ ἰξ πλδὺ ΟῚ] διγ]- 
ουδὶγ. Τα οα]άγοῃ 15 [658] θα; (ἢς ρῥίεοαβ οὗ ἤεβῃ [6 ἱπῃα ὶϊδηίς5; 
[86 ἔτα δπὰ οι] την (ἢς οἷαερα ν ἢ [5 τ Υγ Ὁ]6 βανθυε5. ΤῊ ρῥίθοσς οὗ 
β65 ἢ) 5841} Ὀ6 ρυ θά ουὖἱ οὗ ἴῃ6 οα]άτοῃ [ηἀἰδοσι δία] γ, σγιρο] οὗ (ἢ ς 
αηΐνοτϑαὶ ἀϊβρεγϑίοῃ ἤδη ἴῃ 5ίερε 15 ονϑῖ. 

(2) υν. 6---8ὁ. Ἐχρ!]δηδίίοη : ἴΠ686 βιιδετηρα ατὰ ᾿υἀρσηπεηίβ ἴοσ (Π6 
515 οὗ (πε οἰἰγ, 115 ὈΪοοαΞῃ 64 δπᾶ ὑποϊδαπηθβθ, ψ ἰο ἢ ἅγα ρυὈ]1ς δπὰ 
οΡρεῆ. τιῖβ Ὀ]Ϊοοά δηὰ ΠΙΓΐπα55 οἰεαναβ ἴο ἱΐ κα χυβί ἴο ἃ σδ]ἄγοῃ. 

(3) τὉν.9---ἰ4. Εἰδίηρ δηεν ἰηΐο ἴοηδβ οὗ τηθῆδος πε ἀϊνίης νοῖος 
οομητηδηάς [πᾶ (ἢΠ6 σα]άτοη Ὀδ 5εἴ ΘΔ ΡΙΥ ὑρου (ἢς οο4]5 (ἢδὶ ᾿ἴ5 τιβί δηὰ 
ἔου [Π655 τΠΔΥ δ πιο θῇ δηάᾶ οοηδυτηθά. ΤὨΪ5 τηυδβὶ σι ρη Ὗ ἰἢ6 ταΐῃ᾿ ἰῃ 
νιοὶ (Πα ΟἿ 5841} Ἰοηρ 16, δηὰ ἴῃς ἀϊδρεγβίοι ἴῃ ψῃἰοἢ Ποῖ ἱπμδὈἰΔη 5 
5881] ρὶπθ αὙΑΥ, {111 ΔῸΣ νναγίασε Ὀ6 δοσοιηρ] 5ῃθα δηὰ ἢοσ ἱπίαυ Υ ρᾶγ- 
ἀοπεά. 

1. ΤΠ βάπὴδ ἀαΐο οὗ ἴπε σομητηδηοοιηεηΐ οὗ ἴἢ6 5ἴερε 15 ρίνεῃ 2 Κ. 
χχν. ᾧ; 761. 111. 4. [ἢ αΐἴεὺ {ἰτη65 (6 ἀδ  ννᾶβ Κερί 85 ἃ ἔαϑί, Ζεςῇ. νἱῖ!. 
19- 
κἹ «δε: οὔ ἃ 2ο7] 1.6 σα]άτοῃ. 
4. ἐλ ῥέεες ἐλ47407} ἴἈο56 Ὀεϊοηρίηρ ἴο {με οαἰάτοπ, ψἰς ἢ ἀγα ἴο ὃ 

ὈῬο]]οἃ ἴῃ 11. - 
δ. ὀκγη αἷδο ἐδέ δο»ιε5} 8. Ὅλ 8180 οὗ ψοοᾶ πρᾶος 10. [1Γ ““ρ1]ς᾽ 

ςου]ὰ Ὀέ τεδά 85 ἃ νειν, αημα 2116 αἰδο τυορά, ἴῃ 6 οοπδίταοϊίςοι ψουϊά 6 
Θαϑιθσ, ἴῃ βρὶίε οἵ ἴῃς νεγβίοῃϑβ τυοϑα τηυιδὶ Ὀ6 βυ σε τυϊοα ἴον ““Ῥοῃ 68. 
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ἰϊ, αμπα τααῖκο ἴἃ ὈΟ1] ψ6}}, ἀαηὰ ἰοὺ ἴθι βεοῖῆθ ἴ[ῃ6 θοηδ85 οὗ 
1: τΠογαίη. 

ὙνΒεογείοτε {Πι15 δα! τῃ6 Τιογὰ (οὉ ; νος ἴο [6 Ὀ]οΟάγ ὁ 
αοἰΐγ, ἴο ἴ[η6 ροῖ ψῇοβα βουπὶ ὅς {Ππογοίη, δηά ψὮοϑ6 5 ηὶ 15 
ποῖ ροηθδ ουξ οὗ 1] ὑχίηρ 1 ουἱξ ρίθος ὈῪ Ρίδθο ; ἰδεῖ πο ἰοΐ 
[1] ὑρου 1. ΕῸΓ Ποῖ Ὀ]οοά 5 ἴῃ 16 τηϊάβι οἵ ΠΟ ; 586 5εῖ 7 
1 ὉΡροὴ [86 ἴορ οὗ ἃ τοοκ; 56 ροιγοά 1 ποῖ προη [Π6 
στουηά, ἴο σον  1ἴ ΜΙ ἀπιδῖ ; [Πδΐ 27 τρῃϊ οαυδα ΓΌΓΥ ἴο 8 
ΠΟΙᾺ ὉΡ ἴο ἴακΚα νβηρδᾶηςα; 1 ἢᾶνα βεῖ Ποῖ Ὀ]οοά ὕροῦ ἴῃς 
ἴοΡ οὗ 4 τοοῖϊζ, ἴπαὶ Ζ27 5Βῃου]α ποῖ Ὀς6 οονετεά. Ὑπεζείογο 9 
ἴῃυ5 561} (Π6 Τοτά ον; οε ἴο ἴῃ6 Ὀ]οΟΥ ογ}}1 ν}}} 
δνθα τηᾶἶα ἴῆ6 Ρ116 ἴοσυ ἔστε ρστεαῖ. Ηδᾶρ οἡ ψοοά, Κιημά]δ τὸ 
τὴς. ὅτε, σοηδύυμης [Π6 ἤδσϑῃ, δῃὰ βρίῖος ἃ ψ 61}, δῃηᾷ 1οὲ (ἢς 
Ὀοηα5 6 Ὀυτηῖ. ΤΠδη δεῖ ἰΐ διρίν ὉΡροη ἴἢ6 οο4]5 (πογθοῦ, τι 
(αὶ τὴς Ὀγα55 οὗ 1 τῇδ ὃ6 Ποῖ, δηᾶ πδὺ Ὀυτη, δηὰ 2ἤαξ ἴῃς 
ΒΙΓΠ 655 οὐ 1 ΤΥ Ὧδδ τηο]ΐθη ἴῃ ἰἰ, ζάαξ ἴῃ6 βου οὗ 1ἴ 

παῖε ἐξ δοῖ] τὐεἶ] 1.1ϊ. τααῖκα ὈΟΣ] 115 ὈοΪΠρθ. ὙΤμ6 ψοτσγὰ ““θοΣ] Ἰηρε ἢ 
ἄοεϑ5 ποῖ οσοιγ ἀρϑίῃ; ροββϑιΪνῪ ὈΥ ομαηρίηρ ἃ Ἰεἴϊΐοσ κ ὍΟΙ] ἐΐς 2έξεσς," 
Ρᾶτ͵Ά116] ἴο ἐζξς ὀογιός ἱπ παχί οἰδιιβε. 

ἐεέ ἐλεγε: 5:4] ἸἸοῦ ὕὉ19 ὍΟΠ6Β Ὁμοσθοῦ ὍὈΘ0 βοούμθᾶ. Ναίυγα! Υ στε 
δηά στ. 4 ““Ὀοπα5᾽ ἱποϊαάς (δες Πεβἢ ὑροη ἴδε. ΤΏΕΥ τα ἴμοβα οὗ βυς ἢ 

Ραγίβ 85 ἰερ' ἀπά ϑῃου]άοσ. 
6. Ἐχρ]αῃαίίοη : (ἢ 6 σΔ]άγοι 15 [γι βαίθπι, [6 Ὀ]ΟΟΑῪ οἰἰγ. 
“υἦοςέ 5,224] τα ΒΌ. 
ὀγίρρ 12 οἱ] ἰ.6. [6 σα]άγοῃ ἃ5 μανίηρ σοηῃίθηίϑ. 
ἐεέ πὸ ἰοΐ γα 4] ὍΠε σοηϊεοηίβ ([8Ὲ ᾿πῃδὈι 45) 58.411} Ὀ6 ρυ]]εἀ ουἱ 1η- 

ἀἰβουι πιϊηδίογ. Τὴ ἀϊβρουϑίοη ἰ5 δἰυἀβά ἰο. 
Ἴ. 102 οὔ α γοε3] 8. ὍΔΙΘ Τοοῖς. 0Ὁ χνὶ]. 18, “Ο δαυίἢ σονϑὺ ποῖ "Ω 

ὈΙοοά.᾽ ΒΙοοά υποονετγεά οὐθ5 ἴοσ νεηρεδηῆςθ Οἱ. [,εν. χνὶ. 13; Πδυῖ. 
χ. τό. Οη ἴδε Ιάδᾶ οὗ ἴῃ6 Οροῆπαββ οἵ [658] 6 η5 δἷη οἷ. 15. 11}. 0, 
“ἼΠΟΥ ἀεοϊατε {Πεἱσ 51η 85 ϑοάομ, [ΠΟῪ Βιἀ6 1ἰ ποί.᾽ 

8. 7 }λανό ςεἰ ἀε7 ὀϊοροα] Ιῃπ ν. 7 ἰξ ψὰ5 }επιβα]θῖῦ Βουβο Γ ψγ8ο Ἰο 
ἢοεῖ ὈΙοοάϑῃρδα πποονογϑά ; ἤθσθ, ἃ5 υ508] ἴῃ [6 ργορῃεί, [15 15. δῇ δἂρ- 
Ροϊηπηεηΐ οὗ ἀοά, [πᾶὶ Πς τηᾶὺ Ὀτηρ ἂρ Ἰυάρστηεης Ὀεσδυβε οἔ ἰϊ. 

9--14, Εἰϑίηρ ἅπῈν ἰηΐο ἰοη65 οὗ (ῃὨτοαϊθηΐηρσ (ἢ6 ἀϊνίηε νοΐος σοτῃ- 
τηδηϑβ ἤι6] ἴο Ὀ6 Ὠεαρεὰ υὑπάδυ {Π6 οα]άτομ, δῃὰᾶ ἴο βεΐ ᾿ξ δι ριΥ ἀροῦ 
[ἢ6 οοαἷς, (Πδἰ 115 Ὀγα55 ΊΔΥῪ οἷον ἴῃ ἴῃς ἤτε δηά [1ἰ5 τισί θῈ σοῃϑυτησά. 

9. 7 τυ εὐ} 1 Ὅ00 Ὑ11 ὰκο. 1,ΧΧ. ψδηίβ ἴῃ6 οἰδιι56 ““ψοσ... 
εἰϊγ,᾽" οἷ. ψ. 6. 

10. ερρδέηις λέ 3,45 }} ὍΟ1] (ογ, ἀο) Μ6}1, 45 Κ..Υ͂. 
“21. Ζ τυεΐῇ ῬΥΟΌΔΟΪΥ : τμαῖκα {Ποῖ (σαν) {πΠῸ ὑτοίῇ. 
δογμός εξ ὄμγ] ἘΛΊΒΘΓ ““ Ῥαγης" 15 υϑϑα Ἰπαχαςί]Υ οὗ (Π6 ρονογῆι 

δοίίοη οὗ ἴῃ δαὶ ἴῃ ῬοΙ] ηρ, οΥ, 1655 παίαγα!ν, [η6 οοηίοηϊςβ οὐ 186 ροΐ 
ΔΓ ΒΌΡΡοΞββά ἴο βυῆοῦ ἀἰτγθοῖ!ν τοι ἴῃ το. [ΧΧ. οτμϊίβ. 

11. «ἀὧὴ οὐ τῇ Βαδῦ. ΒΘ [ἢ σοηϊοηίϑ οὗ [πε σα]άτοη αν θθθα 
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12 ΤΏΔΥ Ὀ6 σοηῃϑδυιηθδα. 8516 δίῃ νϑαγιθα ζεγεο τοίΐᾷ 1165, δηά 
Π6Γ στϑαῖ βδοιπὶ οηΐ ποῖ ἰοσί οἷ οὗ ΠΟῚ: ὨΘΓ βου οὐαί ὁέ 

1.3 ' [ῃ6 ἤτα. [Ιἡ τὴγ δ] η655 ὡς ἰθυγάῃθϑϑ : Ὀδοδιβα 1 ἢᾶνα 
Ρυτροα [Π66, πὰ ἴῃοι ψαϑδὶ ποῖ ριυτρεά, ἴποι 5}Ἃ]ῖ ποῖ 
Ὀ6 ρυγρεα Πομὰ [Ὦγ ΔΙ] 655 ΔΩΥ τήογα, {Π11 μάνα οαιδθά 

τ4 ΤὯΥ {ΓΥ ἴο τοϑῖ Ὁροὴ ἴΠ66. 1.16 ΓΟΚΡ Πᾶνα βρόκθὴ 27: 1 
504}} οοὴξ ἴο ρᾶ58, δῃά 1 Μ1] ἀο Ζ2;} 1 ν1}} ποῖ ρὸ Ρδοϊΐ;, 
ὩΘΙΓΠΕΓ Ψ1]} Σ ΘρΡᾶΓΘ, ποι Υ Ψ}Π1 ταρϑηΐ ; δοοοτάϊηρ ἴο (ὮγΥ 
ΨΑγ5, ΔΠα δοσοογάϊηρ ἴο [ὮΥ ἀοϊηρδ, 584}} {λῈῪ Ἰπᾶρε ἴῃ66, 
58 ἢ ἴῃς Γιοτὰ 6Ο}. 

τ ΑἾδο [8 ψοσγὰ οὗ [ῃ6 ΓΟΒΡ οδπηδ τηἴο Π16, βαγϊηρ, ὅοῃ οὗ 
τηδῃ, ὈΘΠΟΪά, 1 ἴακα ἀᾶὺ ἔγουι [66 [ῃ6 ἄθϑισα οὗ [Π1ὴ6 αγεβ 
ΜΠ] ἃ ΒΈΓΟΚΘ: γεῖ ΠΘΙΙΠΟΙ δῆ! ἴποὰ Ἰποῦγη ΠΟΙ ΨΈΘΡ, 

1) ὨΘΙΤΠΘΓ 5}}4}} [ΠΥ ἴθᾶγβ τὰ ἄοψῃ. ἘΕὈΓΡΘδΥΓ ἴο ΟΥ̓, τηᾶ κα ὯῸ 
ΤλΟυΓηϊησ 7205 ἴῃ6 ἀεαά, Ὀϊηά τῃς ὄτἧ οἵ τ]η6 ἢὨδδά προῃ 

βεαείῃεά δπᾶ επλρίϊδα οιὐἱ οὗ 1{-Οοϊῃς 5ίερα δηὰ ἀϊβρεζϑίου----ἰθ οδ]άγοῃ 
1.561 58.4}} θῈ δεῖ ει ΡΙΥ ὑροῃ [ἢ6 οοα]β (μαὶ ἰΐἰ5 Δ πὰ τυβὲ τᾶν ὈΆ 
το] δηά σοηϑιχηθα---α ἤσατγα ίοσ (ἢ ρυγγησ Ἰπαρῃχοηίβ σοπιϊπαεα 
Ἰοηνρ δίϊοσ [ες ἀεβιγιςοίίομ οὐ (Π6 οἰ(γ. 

12. ΑΚ (ἢε ψογάβς οἰδηά {Π6Υ̓́βεεῦλ ἴο τεδᾶς “᾿ἦξ λαΐᾷ τυέαγ σα ΤΩΥ 
ἠαῤρτ75, αμὰ ἢδσ στοαί σιβὲ ροθῖ μοί οι ἔγοτῃ μοῦ; ἐξέ 67 γωδέ ἐφ ἐρε δε 
,3, γε) Ῥτοενίοιβ εβογίβ ἰο ρυγ νυ [Θγυβαΐίθη ἤᾶνα Ὀδθὴ ἰῇ ναίη, ἤδγ τη- 
ΟἸδδηη 655 Μ011] σρὸ οαξ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ ἤτε (ν. 13); οἷ, 15. χἸΠ. 24. ΓΧΧ. οὔλἱ 5 
ἢγβῖ οἰδιιθα, νὩ] ἢ τϊρῃϊ θ6 ἃ ἀυρ]ϊοαίο οὗ νγοχάβ πη θα!]δίο] Υ ργεοθαϊηρ. 

18. 75π1}}...ἐξευαΐμε5.}] Οτ, Ὀεσδυβε οὗ (ἢγ Ἰεννά Δ] Πἰη 655, οἷ. χνὶ. 27, 
(ἢγ ἰονὰ νᾶ γ. 

σλαΐέ μοί ἐκ ῥιγρεά...74076} ἴ.6. 5141} ἄδνοσῦ Ὀ6 ρυχρεά, {1}, ὅζο., ΟΥ 
Ρυχρεοά 50 85 ἴο Ὀ6 δραίῃ οἴδαῃ, {1}, ἄς. 

εατ δε... 0 ΚΣ βϑΡρρθαβδθᾶ, ν. 13, ΥἹ}}. 18, ΧΥΪ. 42. 
14, «Λαΐ ἐἦεγ γωμζρε}] (Γ. χχὶ!!. 49ς. ΤΧΧ΄ δηά [Π6 νϑυβίοῃβ, 7 τος 

Ἰυᾶρε, ψαῖ ἢ ΤΧΧ, τΒθη ἀρ] πε ἰηΐο δὴ δαάϊζομδὶ γεῦβθ, βδοιηθῆδῖ 
Π [ΕἸΤῺ5 οὗἩ ΧΧΙΪ. 5. Τῆς ψνοχάϑ, [μπουρὴ ἰουηα ΌὈΥ (6 ἰγτδηβιδίουῦ ἴῃ ἷ5 
ΜΩ., ἂγὰ ἤδσάϊῃ οὐρίηδὶ. 

1δ--271, ΤἸῊΒΕ ΡΕΟΡΗΕΤΘ ΑΒΘΤΕΈΝΤΙΟΝ ΕΚΟΜ ΜΟΌΚΝΙΝῸ ΟΝ ΤΗΚ 

ῬΕΑΤῊ ΟΕ ΗΙ5 ΜΝΙΕΕ--Α 5ΥΜΒΟΙῚ, ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΒΤΌΟΡΕΕΒΑΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ 

ῬΕΟΡΙΕ, ΑἹ ΤΗΕ ΝΕΙ͂Ν ΟΕ ΤΗΒ ΕΑΙ., ΟΕ ΤΗΕ ΟΙΤΥ. 

1606. τυ α «1γοϑ] ΤὨς ψοσζὰ ῃεεά ηοΐ δε ργεϑβαὰ ἴο τἤθδῃ ἃ βυάάβῃ 
υποχρθοϊοά ἀθδίι, ἀραὶ τοσὰ 411 ρσγανίουβ 51 Κη 6585. 

28» ἕκαγς γώ: ἀοτυ] ψαητηρ ἴῃ ΤΧΧ. 
11. 2 ογόεξαγ ἐο ς7}}] Βῖσνι 1π Β110100; [1ἴ, 5Ι'ρἢ, Ὀ6 5116 ηϊ. 
πο 7,10 ἴον 14 αφα4] ΑΠΟΙΠΕΙ οτάθυ νὰ ἴο θὲ δχρεοίβα; ἵψο 

δοοιι5. τησδῖ Ὀὲ ἀβϑυπηδά. 
ἐδέ ἐἦγε οΥΓ ἐλίμε λέα4] ΤῊς ““{ἰτε ἢ 5 ἢοΐ ΠΘΟΘΒΘΑΥΠΥ (ἢ ΡΥ ϑ 
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[ἢςδ6, δηά ρυΐ οἡ [ΠΥ 5ῃο65 Ὡροὴ ἴῃγ ἰδεῖ, δῃα Ἴσον ηοΐ 2ὦ}» 
1|05, Δῃηα δαὶ ποῖ ἴῃς Ὀγεδά οὗ θη. 80 [1 ξ5ρᾶΚε υηΐο [ἢ6 18 
ὈΘΟΡΪΙΘ ἴῃ ἴῃς6 ΤοΓΠΙΩΡ : δηά δὲ Ἔνθ ἴὯΥ Μ|δ ἀϊεά ; δά 1 
αϊὰ ἴῃ [ἢ Ἰπογηϊηρ 85 1 νὰ5 σοτῃπηδηάεά, 

Απά [Π6 ΡΘΟρΡΙδΘ 3814 πηΐο πης6, 1 τῃοι ποί [6]}] ι15 ψνῆδέ το 
[Π656 ζλλγιριες αγέ ἴο υ, [αἴ ἰῃου ἀοοβῖ “2 ΤΏρδη 1 δηβνγεγεά 20 
πο, ΤΣ ψοτζά οὗ [6 ΓΟΚῸ οσδᾶπθ τηΐο ΠΊ6, βγη, ΘΡΘΔΚ αἱ 
πηΐο της ἤου56 οὗ 5γ86], ΤἬιι5 βδι τῇ τη6 1,ογά ΟΡ} ; ΒΕΠοΙΪά, 
Ι τὐἱδὶ ῥτοίδῃθ τγ βαποίπδσυ, [ἢ 6 Ἔχοθι]θηοΥ οὗ γουσ γε ηρΊῃ, 
[η6 ἀδδῖγα οὗ γοὺγ ἐγεϑβ, δηὰ τῃδὶ ψῃ]Οἢ γουγ 508] ρἱ διῇ ; 
ΔηΑ γοιγ 50η5 Δηα γοῦυγ ἀδυρῃίοτα νοι γε ἢδᾶνε ἰοἴϊ 5}4]} 
[4}1 ὉγΥ ἴΠ6 ϑνοτά. Αηά γε 504}} ἀο δβ 1 ἤανε ἀοῃδ: γα τ) 
5041] ποῖ σονοῦ γ0Ψ47, 1105, ΠΟΥ δαΐ ἴῃ6 Ὀγεδά οὗ ἵθῃ. Αῃά .3 
γοῸ {ἰγὸ5 σα δ Ὁροὴ γοὺγ πεδάβ, δηά γοιγ 5ῆοθβ ροη 
γοῦγ ἔδεϊ : γε 5}4}} ποῖ του Γ ΠΟΙ ΜΈΘΡ ; δι γε 5}4}} ρίηθ 
ΑΥΝΔΥ [ῸΓ γοιγ 114 11{165, ἀπ τηοῦγη ΟἿΘ ἰονναγαβ. Δηοῖ σ, 
Τῆυς ΕΖΟΚΙΘΙ 15 τηΐο γοῦ ἃ 5]ρΡῈ : δοοογάϊηρ ἴο 8}} [πΠδὶ ἢ6 24 
μαῖΐῃ ἀοης 5}4}} γεὰ ἀο: δηὰ ψῆδθηῃ [15 σοπγείῃ, γε 5}4]} 
Κηον μα 1 δα» ἴῃς ιογὰ αο}. 

ΑἸβο, ἴοι βοῇ οὗ τηδη, Ἅοἀαΐζ ἐξ Ὡοῖ δ ἰὴ [ῃ6 ἄδγ ψῇΘῃ 25 

ἰἴατα, Ὀαὶ [π6 οτάϊπατυ πελδάγεθβ (νυ. 23), νον που]ὰ ΡσγοραΌν Ὀ6 
ψνὨϊῖ6. Ῥυϊίηρ ο΄ [Π6 5οε58 νγγᾶ5 ἃ βίστι οἵ σδ] δηλ γ, 2 ὅ8πι. χν. 21, δηά 
4150 σονοτίηρ ἴ[ἢ6 ΙοἬοσ ραγὶ οὗ ἴῃῈ ἔδοθ ὑὉΡρ ἴο [μ6 ὑὩρρεϑὺ 1'ρ. Μὶς. [1]. 
71 Τὸν. ΧΙ, 45. 

“ἦε ὀγεαάσὶ οὗ »26,2] 7εγ. χυΐ. 7, “ΝοοΥ 5881} σιθὴ Ὀτεακ Ὀγοδά ἔογ 
ἴοι ἴο σοπγίοτί [Π6πὶ ἔογ ἴῃς ἀδαά, πο. 6 Γ 5881} πο σίνα δαὶ [Π6 σὰ 
οἵ σοπΞξοϊδίίοη ἴο ἀπηῖκ ἔογ {πεῖν ἔδίΠου οσ ἔοσ {Πεὶγ πχοΐῃοσ." 

18. ΤῊε ἀεξδίῃ οὗ (μ6 ρτορμεῖβ νι νγὰβ 0 ἀουδί δὴ δοίιδ] οοσυΓς 
ΤοΏς6. Αηά [Ποῖα 15 Ποί]ηρ' ΡΥ Δ ]6 ἴῃ ἢϊς ἀδιμθάποιγ δον ἰΐ, ἢ 
[ς νίενν οὗ αἰϊγδοϊίηρ {6 αἰἰϑηςοι οὗ ἢ15 [6] ονγ-οαριϊνεβ. Αἱ τῃ6 ϑᾶπι6 
{ἢπ|6 ἷβ [μά θηονΥ ἴο Ιἀ64]1Ζ6 οσσυσγθησθβ ργθο 65 δυβοϊαῖα σεγίδιηίγ. 

21. ἐχεσίζρηον οὗ γον σἰγερρίλ]Ί ἴ.6. γοῦγ ῥγουάὰ Ὀοδϑῖ, οσ, γοὺσ 
Ὀοαπίθα 5ἰγτοηρῃο]ά (ψ. 25). ὙὍΠα τΘῃ1ρ]6 ἰ5 τείθγγθα ἴο. 

“λαέ τυλτελ...2141214} Οτ, 5ρδγϑίῃ, 1.6. ῃο]άς ἄθᾶσγ, χχχνί. 21; [0 χχ. 
13. 
ὅ25. 2ηπὸ ἀτυαν 7,07) 1π γουγ ἰηἰαυ 165; χχχϊ. το; [(δν. χχνὶ. 30. 
20:77: 0716 Ζοτυαγ 15) πο. Τὴδ ὈΠρΑΓΑ 6] δὰ βενο τ οἵ [6 βίτοκε 

111 ράγα γ86 ρτίεΐ δῃηὰ ργενεπηὶ ᾿ἴ Ἔχργοβϑίηρ [156]. 
24. ἦν...ὦ 51}0}1} 8811 ὯΘ. 
2δ--421. ἍΠεη (ἰάΐηρϑ οοτηα οὗ ἴῃς οἱϊγ᾽5 (411, νοσ! γἱηρ (πὰ Ῥσορῇοὶ 8 

τραϊοίοης δηᾶ ρσἰνίηρ σοηβετηδίίοῃ ἰο 411 [6 ῥυίῃηςῖρ]θ5 ψῃϊοἢ μ6 δὰ 
ὩΡ ἀδοϊατοά, Ὠἷς που! νν}}} ΡῈ ορεηξά, ἢδ6 ΜΜ}}} ἢανθ σομβάρσησε ἰα 

ΒΡΟΔΚ δηά ποτὰ Πρ ᾿Ισίεμοῖβ Ὀείοσα Ὠϊμλ. 

ἘΖΕΚΊΕΙ, [2 
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Ι ἴαἶο ἴτοπι {Πογὰ {Π6ῚΓ βσθηρίῃ, ἴἢ6 ἸΟΥ οὗ {Πεὶγ ρίογγ, ἴῃ 6 
ἄδϑιτα οὗ {ΠῈΣ δγθϑ, δῃᾶ ταὶ ψὨΘγΘ ΡΟ [ΠΟΥ 5εῖ {Π6ῚΓ 

6 ῃηϊηά5, {ΠΕΡ 50η5 δηά {ΠΕῚΓ ἀδιρῃίειβ, ζλαζ ἢδ ἰμδΐ ἐϑοδρείῃ 
ἴῃ 1ῃδὶ ἀδγ 5}}4}} οοπὴς υπηΐο.ἴΠε6, ἴο σαιι56 ἦσέ ἴο ἤδδαγ 27 

47 ΜΠῊ “λέγη ἐαιθ ῦ [ἢ τῃδΐ ἀδγ 5}4}} [ῃΥ που θὲ ορεοπαά ἴο 
Ὠϊη} ΜΏΙΟ 15 ἜβοδρΘα, δηά ἴποιι 5041 Θρεαῖϊ, δῃὰ 6 ἢῸ τότε 
ἀυπῦ : δηά ἴμοιῖι 564]: Ὀ6 ἃ δίρῃ υπῖο {Π6 πη; δηά [Π6Ὺ 53}4|]} 
Κηον (Πα 1 “7 ἴῃ 6 ΓΟΒΡ. 

46. 4λεῖγ εἰγερρίλ] ἴ,.6. βίσοηρθο]ά ; (με (Ὠίηρ πὰ ψηϊοἢ [ΠΟῪ ρ]αςοεᾶ 
σοηβάσδηοςα. 

729» οὗ ἐλεεῖν ρ]07}] ἴῃς ρ]οτγίους (ογ ὑεδαυι.}} [πῖησ ἐπ ννῃῖοἢ ἴὨ6Υ 
ἀεϊρμεά. Βοίἢ εχργεβϑίοῃβ Δ] ἂς ἴο [ἢ θηρία, ἄς. 

“οἱ ἑλεῖν »εξρας} [ΠΘῚΓ ὨΘΑΣΊΒ, ---ἰῃαϊ νυν] ἢ 15 6 οὈ]δοὶ οὗ [Πεῖὶγ ἀδϑῖτε, 
Ρ5. χχῖν. 4. 

46. 2λα: ἐ“:εαδείλ ἐρρ ἐλαΐ 44.}] οἱ ὑμδῦὺ δ Ὧθ9 ὑμδῦ 18 θβοδρθᾶ 5}}8}} 
ΘΟΙΩθ. ΤΕ ρῥῆγαβε “οη [Πδΐ ἀδΥ ᾽ 15 υβεὰ ψ 1 σοπῃβιἀοσδῦ]α ἰατἰταά6, ο 
ἰηαϊοαῖθ [Π6 ρμογὶοά τηαγκεὰ ὈΥ ΔΩΥ στοαί Ἔνθηΐ δηὰ [Ὁ] ον ηρ 1ἴ. 

εατ56 ἴπε6...[Π1η6 4475] αὐλὴν ἸΏΟΓΘ ρὍΠΕΓα]: ἴο οαυ56 ᾿ξ ἴο ὃ6 
μοαγὰ νι [ἢ6 δαγ5---ποῖ {Π6 Ργορμεῖ 5 ΟἸΪΥ Ὀσΐ 4͵5ο ἴΠοβ6 οὗ [Π6 Ἔχ ]6β. 

471. οῥερεα το ἀΐ»"}] ΟΥ, 1 Πίσω, ἴ.6. ἤδη μῈ οοσλεβ. Οἱ. 11]. χό, 
27, ΧΧΧΙ. 22. ΤἼδ αὶ νογάβ οἵ [ἢ]5 νϑῖβα σϑσιγ ἴο ἴΠ6 ῥγορμοῖ᾿β 
ἀειηθδηουῦ ὑϑ. τ6--- 8. 

ΘΕΟΘΟΝΌ ὈΙΝΙΒΙΟΝ. (ΕΗ. ΧΧΥΝ.--ΧΙΝ]11. ῬῬΒΟΡΗΕΟΙΕῈΞ ΟΣ ΤῊΕΒ 
ἘΕΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΚΙΝΟΡΟΜ. 

ΕἸΒΞΘΤ ΘΕΓΤΙΟΝ. (ἢ. ΧΧΥ.---ΧΧΧΙΙ. ῬΕΟΡΗΒΟΙΕΘ ΑΟΑΙΝΘΤῚ ΤΗΕΒ 
ΝΑΤΙΟΝΘ. 

ΤὨΟ ρτορδεοῖεβ οὗ ΕΖοκίεὶ δραϊπϑὶ [Π 6 Πδί]οῃΚ ἰοστα ἃ βἰηρ]ε σο]] Θοἰίοη 
ἴῃ ἴῃς Βοοὶς ῥγϑοΐβε!ὶυ ἃ5 [6 ϑἰ ΠΏ }]Γ Οὐαο 165 οὗ [εγοηίδῃ (οι. χῖνὶ. -- -ἱὶ.) 
δηὰ οὗ 5Ξαϊαῇ (οἷ. χὶὶ!.---χχν!.). [Ιἢ της Βοοὶῖς οὗ ΕΖοκῖθὶ [ΠΕΥ ΟΟΟΌΡΥ 
16 Ρτορεῦ 1ά64] ρΪαςε, θεΐηρ δὴ ἰηἰγοάιοίίοη ἴο {Π6 ροβίεῖνε ργόρἤθοῖθβ 
οὗ 5γ861᾽5 ταϑίογαϊοη (οἢ. χχίῖ!.---χχχίχ.). [5186] ὁσοιρὶαβ ἃ ρἷδςς οὗ 
πἀηΐνοτβαὶ σἰρηϊβοδησς ἴῃ [Πα ὨϊδίουΥ οὗ ἴῃς ᾿γου]ά, ἴον ἰϊ.15 [6 ρΡθορὶδ οὗ 
76 βονδῖ, ψο 15 ἀοά δἱοῆῃθβ. Ηδ νῇο ἰ5 ἀοάἂ αἵοῃς ἢδ5 ὈῬεοοιὴς σοά 
οὗ [5186], δπὰ ἰΐ ἰ5 [πσγουρὴ σγαθὶ {παὶ 6 15 Κπονῃ ἴο ἴΠ6 παίΐοῃβ, δπὰ 
ττουρἢ 5γα6] δῃὰ ΠΟΥ Ὠἰδίουυ [πᾶὶ 6 Ψ111 1} σενεαὶ Ὠἰπιβοὶῇ ἴο ἴῃ 6 
ῬΘΟΡΪ65 οὗ τῃ6 νοῦ ά, Τῆϊδ ρεγίθοϊ τηδηϊδϑίδιίοη οὗ ἢἰπιβοὶῇ 1} Ὀς 
566} ἰῃ 15γ86]᾽ 5 γϑϑίοσαϊίοῃ, ἤθη ἢἷβ ΡΟΣ 5}4}} θὲ σενθαὶθὰ δηὰ 8]] 
Πες ἢ 5}.4}} 566 ἰΐ ἱορείμεν (15. χ]. 5). Βαῖ 15 ταϑίογδιίίου. οὗ ᾿ϑγδαὶ 
σδηποῖ 6 νιῖῃουΐ στοαὶ ᾿πἀρτηθηῖβ οἡ [ἢ παίΐοπβ ψῃο δανε ΕΣ Ποτίο 
Βαζαββθα ἢθσ οἵ βεδυςεα ἢδσ. Τἢδθα Ἰυάρτηθηῖβ νν1}} ἀσακϑη [6 παι οηβ 
ἴο 16 Κηον]εάρε ψ8ο ἴῃς ἀοά οἔὗὨ ἴ5τδεὶ 15---ἰῃεν 584}} κῆπον ἰῃδὶ ἢς 
5 Τεμόνδῃ; δηὰ (ΠΘῪ 1} δῆβυσε μδὶ ἴῃ (ἢ {πἴατα ἢἷ8 Ρεορὶα 584]} 
μοὶ Ὀ6 του] α οΥ ἰϑα δϑίσαυ. ΑἹ] [μ6 ργορῇῃεοῖβ ἢανα ἴῃς ργεβθηςτωθης 
οὗ ἃ σεηογαὶ Ἰυπάρτηοηΐ ὕροη ἴπα ψοσ]ὰ ᾿τητηεάϊδίοϊυ ργεσθάϊηρ [ῃ6 1η- 
σομηΐηρ οἵἩ {μὲ ρεγέεοϊ κΚιηράοτῃ οὗ ἴΠ6 1οσά. ΤῊΣ ἰάεα ἰ5 5ῃαγεᾶ ὮγῪ 
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ἘζΖεκΚίοὶ, ἰπουρῆ, 85 ὑϑυδὶ, ἂς ἀδνεῖορϑ ἴἴ πο τηὰοῦ (γί μου ἀθίδὶ]5 [Πδἢ 
Ὦ15 ργεάδοεϑοιβ ἢδὰ οσοδβίοῃ ἴο ἀο. 

Τῆς 2{πες οὗ (656 ργορῇβοῖεβ ἴῃ {π6 Βοοῖς οὗ ἘΖεκίεὶ 15 ἱπιροτίδηϊ, 
Ὀεδοδιϑε ἴἰ συρρεβίβ [ἢ6 ρΐασοα ψν ῃ]οἢ [ὴ6 Ἰπάἀρτηδηΐα οἡ [6 παίΐοηβ Πδὰ 
ἴῃ ἢἰβ βοῆειης οὗ (πουρσμί, δηά Ὠΐϊ5 σοποίγαοϊοη οὗ (ῃς ἰϊδίογυ οὗ τα- 
ἀδιρίίοη. 80 ἴαγ ἃ5. ἴΠ6 ῥγορἤθδοϊεβ {Πδσηβαῖνεθ ἅτε σοποογηδα [ΠΟῪ 
ὈαΪοηρ οἰἴμαν ἴο ἴῃ Ἰαϑί γϑᾶσβ οὗ ἰβγϑε] 5 ὄβχϊβίβῃςε 85 ἃ ηδίϊοῃ, οὐ ἴο 
ἴῃ6 νῬεσίοά ἱπητηθαϊαῖεὶγ ἰο]]οννηρσ ἴπΠ6 ἀοννηία]}] οὐ ἰἢ6 βίαίθ. Τῇδ 
ΤΟΡἤδοῖε5. τα βενθὴ ἰῇ πυπλρθεσ, Ὀεΐηρ ἀραϊηβί (1) ΑἸἰημοη, (2) ΜοδΡ, 
ἢ Ἑάοιω, (4) ἴπε ῬὨΣϑιϊη65 (οἢ. χχν.), (5) Ὑγτε (οἷ. χχνὶ.---χχν!].), 
6) ϑιάοῃ (χχν δ. 20---26), (7) Ἐργρὶ (χχὶχ.---χχχὶὶ). ὙΔοβα δραϊμπϑί 
(Π6 ἢχβὶ δἱχ σοιηιγε5. βθθιλ ἱπη Ἔα! δον Ῥοβίθσϊοσ ἴο [6 ἀεδιπιοιίοη 
οὗ 7 6ιβαίε; ἴποβε δραίηϑὶ Εργρί ὈῬεϊοηρ ἴο ἴῃς [ἰπλ6 ἔγοηι [ῃ6 σοὶἢ 
ἴο {πΠ6 121} γεαγ οὗ 76 οί ἢ 5 σδριϊνγ, (Ππαΐ 15, ἴ1Π6 γεᾶγ Ὀείΐοσγα 
[Π6 σαρίυτε οἵ [Πε οἰἴγ, ([Π6 γεᾶγ ἰῇ ψὨΙΟἢ 11 νὰ ἰκθη, δῃὰ [(ῃ6 γυϑᾶσ 
δἴϊογ, ἢ [λ6 Ἔχοερίίοῃη οἱ [Π6 ραββθᾶρε οἷ. χχὶχ. 17---21, Ὀεϊοηρίηρ 
ἴο {ῃ6 271} γοᾶῦ οἵ [6 ῇῃοϊ δοίη 5 σαρίϊν!γ, ψ ὨΙΟὮ 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ Ἰδίου 
Ἰηδαγιίίοη. ἷ 

Ομαβιβεπηθηΐ ονεγίαϊκεβ ἴ[Π6 Ὡδίϊοηβ ἴοσ ἵννο 5'ῆβ. ΕἾσχϑί, θδοδιβα οὗ 
{ποὶγ ἀδιηδδηουν ἰονγαγάς ἴσγαεὶ, [Π6 ρεορὶε οὗ ον. ΕΠ ον ΤΠῸῪ 
μαὰ τἀκεῖ ρατί ἰῃ [Θγυβϑ] επηβ ἀεβίστυοιίοη (Εάοπι, χχν. 12, (π6 ῬὨ1]15- 
[ἴπ65, ΧΧΥ. 15}, ΟΥ ἢδὰ τεὐοϊςβὰ ονὲσ ἱΐ, ψ μβείμοσ ουἱϊ οὗ πγᾶ]1ος (ΑἸ τηοη, 
χχν. 3), )εδ᾽ουξΥ (Μοδῦ, χχν. 8), ΟΥὁ ίοΥ 56185}; τεᾶβοὴβ (Ίγζε, χχνΐ. 2}; 
ΟΥ̓ οἶδε [Π6Υ δὰ Ὀξϑὴ ἃ βῆδγα ἴο ἴβγδεὶ, ἰηβρίτίηρ [4156 ἴγυϑὶ δηὰᾶ βεάἀυοίην 
ΔΓ το ἴδα πιὸ ἀοἂ (Εργρῖ, χχὶχ. 6). Απάᾶ Ξβϑοοηαϊγ, Ὀδοδιβα οὗ 
1Π6 1, ὉΠΡΌΟΪΥ ρῥυάθ δηὰ 5ε] -ἀεἰποαίΐοη (Τγτο, οἰ. χχνὶ!., Εργρί, χχίῖχ. 
3). ὙΤῊΐ5 οοπαμποί οὗ πε ἡδίϊοηβ δηά [ῃ65ὲ δε! ηρθ Ὀγίηρ ἴΠθ πὶ ἰηίο 
τεϊαϊίΐοα στὰ [Ἐπονδῃ, εἰ ΠοῚ τηραϊαϊοὶν [Ὠγοιρῃ [5γα6] {πῸ Ρεορὶθ 
οὗ ἴῃς πιὸ αοά, ψδοι [ΠΕΥ ἰπ͵]υτεαὰ ΟΥ ἀδϑρίβθα οΥὐ βεάιιςσθδα ; οὗ 
ἸΩτηΘαἸαίοΥ ἂπὰ ἴῃ ἃ ΜΊΔΟΥ ΨΦΑΥ ἰὴ {πεὶγ ποῖ τεσοορῃϊδίηρσ Ὠΐπη ἃ5 
Οοά,---ἷπλ ὴῸ ννὰ5 ἀοά δἷοηθς, Ηδηςδ ἴῃ 8]1 οαϑε5 ἢὶ5 Ἰυάρτηθηῖβ 
ὉΡοη ἸΠΕΩΙ μάνα [15 ρυγροβθα δηά σϑβυ}1---[Π 6 } 5Π4}} Κπονν παῖ 1 τὰ 
ΘΠ ον ΔὮ. 
} ΤῆΘ ῥγόρῆσξ μα5 ἃ ὙΕΥ ἰου σοῃβοϊουβηδβθ οὗἱ ἀοά, ψὨϊοῆ δ 6χ- 
ῬΓα5565 Ὁγ ἴῃε ψοτὰ ““7]εῃονδῃ." Τὸ Ὀὲ ]6ῃονδῇ 5 ἴο ΡῈ Οοά δίοῃς, 
Πα 41} ψ ῃϊοἢ 6 ψο ἰ5 ἀοά δοῃης 15. 1 ἰ5 τοι [(Πἷ5 σοποερίίοῃ 
οὗ [με ἀοά οἵ ἴξγαβὶ {παΐ [6 ργορῃεῖ βρεβαᾶκβ. Βυΐ ἢδ εϑιϊπλαῖθβ ἴῃς 
σοπάιποϊ ἀηὰ δε] ρβ οὗ ἴἢε παίϊοηβ 85 1 (ΠΥ ]50 ἢδαά οἵ βϑῃου)α ἢδνε 
(Π6 βᾶτηθ σοῃβοϊουβηθββ οὗ [εποναῖ, 85 1 [ΠΕῪ Κησθν Ὠἰἷπὶ ἃ5 (ἢ ῥτορῇδί 
Πιη561{ ἀοθβ. ΟἾΠεΥ ργορἤεῖβ βρεῖς ἴῃ [ῃ6 βᾶτης ΨΥ, 6.5. 15. χ. 6, 7. 
ΗΙΪ5 ννᾶὺ οὗ [Ὠϊηκίηρ ἀγίϑεβ Ποτι ἴῃς ἔδλοϊ μα ἴῃ6 οπα ἱπιῈ αοά ννὰβ 
Οοά οἵ ἴΞταε]ϊ. Ηδς νῆοπὶ ἴῃς ῃδίϊοης Κπανν 45 πονδῇ, ἴῃ6 οὐ οἵ 
1ογᾶθὶ, ψὰβ [6 ομβ ᾿ἰνίηρ αοά. Απᾶ ψἤεη {ΠΟῪ αἸὰ ἀδβριίς ἴο ἢ]5 

Ρἷς, ἰ ννᾶβ ποῖ ἃ πδίϊοηδ  Ὑ διαοηρ ΟἴΠΟΥ ὩΔίΙΟΔ 1165 (παῖ {Π6Ὺ 
1Ώ)υγΘ, ΠΟΥ ἃ ὕλετα {0 8] σοὰ ψῇοτι [ΠΟΥ βοογηθά, [ΠΟΥ οσα τιονίηνσ 
ἷη ἃ ἴαγ Ὠἰρῆες ρῥίδης ἴΠδη [[|5, [ΠΟΥ ψετα ἀοίϊηρ ἀοδρὶίς ἴο [Π6 Ῥδορ]α 
οὗ τη ῇο ψὰ5 ἀοά δοῃε, δῃὰ ννεγε ἰη᾽υγίουβ ἴο ἴπ6 οὔς ᾿ἐνίηρ ἀοά. 
Αραΐη, 7 ἐβονδῃ Ὀεΐπρ Οαοα ονεῖ ἃ]}, ργίάς οὗ μεατί ἴῃ [ἢ Ὡδίϊοηβ οὐ 
{8Βεῖνγ τυ ]εῖθ, δηὰ 56] -ἀεϊβοδίίοη, 85 ἤθη ἴΠ6 ῥγίποα οὗ Ἴγτα 5αἱά, 
Ἵ πὶ ἀοὰ (χχνίϊ, 2), οὐ θη {πῸ ΡΒααΟἢ σά, ΜΥῪ τίνεσ 15 πιΐηα, 

12-2 
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25 ΤΠαδ νοζά οὗ [Π6 ΟΚΡ οδιὴδ ἀραΐῃ ὑηΐο πΊ6, βαυΐηρ, Ξ0 ἢ 
2 οὗ τηδῃ, δεῖ [ΠΥ ἔδοβ δρδίηβὶ [ῃ6 Ατηχηοηϊῖεβ, δ ἃ ὈΥΟΡΉΘΘΥ 

Ι ᾿ᾶνα τηδᾶς ἰἰ (χχίχ. 3), νγᾶβ ὈΪΑβρἤθΥ ἀραϊηθὶ πὶ. ΤῊ. 561- 
οχαϊϊαίίοη ἀδίταοιοα ἔτομπη ᾿ἰπὶ ννῆο 15 Δ]Ϊοὴς δχαϊτεᾶ ([5. 11. 1). ΤᾺ 
15 [6 ῥτγορῇεῖ᾽ 5 σοῃοθρίίοηῃ. [η ἃ σϑυΐϊδί ἢ ὑἂὺ ἢΪδ ΤΏΔΏΠΕΥ οὗ {πη Κίηρ 
ΤΩΔΥ 60 8η ἰη}ι5[ἰς6 ἴο [Π6 παίΐοῃβ, ῆο τηΐρῃϊ ποῖ Κπον μαΐ [Ἐν ΔΕ, 
Ο(οά οἵ ἴἰβγαεὶ, νὰ ἀοα δἷοῃθ. Τῇ αυεβίϊοη 15 ποῖ αιυΐϊΐα ϑἰτῃρ]α. 
Εοτ [ἢϊ5 ῥυίὰς δῃά 56] {-ἀφ βοδίίοη οὗ τ ]εγ58 δηα ἡδίϊθηβ νγὰ5 ἃ ϑἷῃ δραϊησῖ 
Οοά, 11 ννὰβ οἡ (ἢ ρατΐ οὗ τηδὴ ἃ {ἰ{π|ηρ-ρ οὗ Ὠἰγηβε! δραϊηβὶ νηδί 
1η6 Παπίδη πιϊηὰ ἔξεϊβ ἴο Ὀ6 ἂῦονε ἰῖ. Αμπά 1 ἰ5 ποῖ ͵υ5ῖ αὐἱῖ6 ΟἸΘαΣ 
{πᾶς γα 6} 5 πείρῃρουῖβ σγεσα δ ορεί μου συ 1655 ἴῃ ποῖ Καονίηρ [6- 
Βονδἢ ἰο θ6 ἀοα δἴοῃαε. Ηξς ννὰβ ἴῃ ἴῃ6 νου], ἱβουσὴ ἴῃς νψοιγὶᾶ 
Κηον ἰτα ηοϊ. Τῆς Γἰρηϊ δᾶ ἀρρεατεά. Ηον ἔδυ πηξῇ δνθιυν ῃοΓα 
ΔΥΘ ὙαΘΡΟΠΒΙΌ]6 ἴοσ ποῖ οοπιηρ ἴο ἴῃς Γἧίρις θη ἰἃ ἢᾶὰ5. δηγνῆθεα 
Δρρθδγϑα 15 ἃ φυσϑίίοη ποὶ ἴο Ὀ6 5ε(ι]εὰ 751 οὔἴμιαηά (Το ἢ χν. 37, 
28). ΤὨΘ ρῥτυορῃδξ ρρεαῖβ ἴο ἱῃίπαΐα ἴπαὶ [ἢ6 περ ουτηρ πος 
ΕΓ ποῖ ὑμάνᾶγα οὗ 15γ86]᾽5 ρχγεϊβηβίοῃβ ἰο 6 ἀϊβεγεηϊ ἔγοιῃ {πδιηβεῖνος 
(χχν. 8). Τἢαδ ϑυρο ΟΣ οἱαἰπιοα ὉΥ 5γὰ 6] ννὰβ ἃ το]ϊρίουβ ομα (δα. 
ΧΧΧΙΪ. 321), ἃἀῃὰ ψἤδη [Π6 ῥγορμεδῖ σεργεβεηίς (ῃ6 πδίϊοηβ 85 δαὕγασε οἵ 
τἴ, Β6 5 ποῖ ἴο Ὀ6 ἰδοιρῃξ 85 βρθακίηρ ΔΟΓΕΙΥ ἕγοτῃ ἢἰβ οὐσῃ ροΐηΐ οὗ 
νίενν (ΝΡ. χΧΧΙΪ, 21---23; 1.81. ἷν. 12). 

(Ὠ. χχν. σοῃίϑ 5 Ῥγόρῇθοῖας ἀϊγθοῖθα ἀραϊηβί ἔουΣ ρθορ]εβ : ὑψ,. 1 -- ἢ, 
Αμλθοη ; ὑῦ. 8---ἰἰ, ΜοΔΡ; ψνφῳ. 12--14, Εὔοια; δηὰ ὑν. 15---τῇῦ, ἴδ 6 
ῬὨΙΠϑἰη 65, 

1--. ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΑΟΘΑΙΝΒΤ ΑΜΜΟΝ. 

ὙΠῸ παῖλς οὗ [ἢϊ5 ῥϑορῖὶβθ 15 πϑι}]}γ 1ῃ6 ΟἸΠ]άγθη οὗ Αἰαηλοη (Βοηὶ 
Ατηηοη). ΤῊ5 5 [6 πᾶῖηὴθ Ὀοίἢ οἱ [ἢ ῬΘορ]Ὲ δηᾶ πε σουηίτ (ἴῃ 
[Ὡς Ἰαίου οαϑα σοῃβίχιθα ἃ5 ,φε. υῦ. 3, 10). Αἰωσηοῃ Ῥν85 σεοορῃ!8οά 
ΌΥ Ιβγβθὶ δἃ5 ἃ αἰβίδῃί τρθηιῦοῦ οὗ ἴῃ6 βαὴθ (ἈΣΎΪΥ ὙΠ [Πποιηβαῖνος 
(εη. χίχ. 38). Αἱ δῇ θαυ] ρμετοὰ ἴμ6 ρεορίε ννὰβ βειἰϑὰ οὐ {ῃ6 
Ε,. οὗ ἴῃς ]οτάδη, Ὀεΐψθε ἴ[Π6 Αὐποι δηὰ (6 [ἀρροῖκ (]πᾶρ. χὶ. 13), 
Ὀυΐ Ὀείοχγε ἴμ6 Εχοάυβς ἴμῈῪ δά Ὀδδθὴ ἀϊβροββεββεα οἱ {Π]5 (θσσί [οΟΥ 
ὈΥ ΑἸτποηϊεβ οτῃ ἴῃς ὟΝ. οἵ ἴῃς ]ογάδῃ, ἀπᾶὰ ρυβῃςξα δας πνασγὰ τοναγὰς 
τῆς ἀδβεσί (Νυ. χχὶ. 21), [Πουρ ἢ ΠΥ οου]α ποῖ ἐοτρεὶ {Πποῖγ δηοίθης 
οἰαϊπιβ ἴο [ΠΘΙΤ ΓΌΣΙΊΘΥ 56αῖ, ον ψ Ώδη [5γ86] δὰ ντοβιθα ἰἴ ἕο [ἢ 6 
Αἰτηοσίίες (Ἰυάρ. χὶ. το; οἷ. [058}. ΧΙ. 25). ΤὨΘ τοϊαϊίοηβ οὗ Απηηοῃ 
ἴο ἴβγδεὶ ψεῖα ἴοσ [ῃ6 τηοβί ρατῖ πηίτθηαϊγ. [Ι͂ἢ Π6 ἰἰηθ5 οὗ {π6. 
Τυάρεβ {ΠΟῪ Παγαββθὰ (ἢ {Π0865 Ε). οὗ ἴΠ6 Τογάδῃ, δῃὰ νεσε ογυβῃθα ὈΥ 
ΡΒ μδᾺ ([πάρ΄. χ.--χὶ.). 8480] 5ἱριιδ θὰ ἢΐ5. δα Ὺ τεῖρῃ ΟΥ̓ ἀείεαιϊπρ 
{πεῖν Κίηρ, ψῃο δά ἸΑ]ὰ 5βἷερε ἴο [406 58} ἰπ (ἰ]εαὰ (1 ὅδ. χὶ.). Οὐϊηνσ 
ἴο [86 αἴτοηι οἤεγοα ἰο ἢἷ5 δηιθαϑθδάοις Πανὶ ἃ ἱηναάοα (ἢῈ σΟΙΠΕΥ 
δηά ἴοοϊκ οπιοὶ νεηρθᾶμοα Οἡ ἰῃ6 ἱμπαρὶϊδηῖϊ5 (2 ϑϑι. χ. 1, χὶ. 14, 
χὶ. 6). Τῇ Αχητηοηΐίεβ σοητἰηπθα ἤδη Ὀρρογυμι τ οβεγεα ἴο ΟΑΣΤΥ͂ 
Οὗ ἃ βᾶναρε νναγίδγε ψ] ἢ ἴῃς {{1065 ΔοΙοββ (ῃ6 [ογάδῃ (Ατω. ἱ. 13}; διὰ 
με ἴπεθε γαῖα οδιγίθα ΑΥΔΥ ὈΥ (Π6 Αβϑυγίδηβ (ΠΘΥ ὨδίυΓΑΙΥ ἴῃ 
ΟΟΙΏΡΔΩΥ ἱΠ Μοῦ βείζεα ἴΠ6 ἀδροριϊίαίεα οσουπίτυ (76γ. χιΐχ. ας 
ΖερΆ. ἰϊ. 8). υτγίηρ [Π6 5ἰπιρρὶς οἵ [πάῃ ἢ Βαγοι ἘΠΕῪ Ξμεννοὰ 
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δραϊηδὶ τΠδὰ ; δηα 884Υ ὑυηΐο ἰ(ῃἢ6 Απηηοηϊίθ5, Ηδασ [ἢ 6 
ψοτὰ οὗ ἴῃ6 Τιοσὰ ΟΡ ; Τῆυβ 5αϊῖῃ τὰς Ἰοτά ΟορΡ ; Βε- 
οδιι56 μοι οαϊξῖ, Αἢδ, ἀρϑίηβι ΤὯΥ βδηῃοίπδγυ, ἤθη ἰἴ νγᾶ5 
ΡῬτοίδηβα : δῃὰ δραϊηϑβί (ἢς ἰδηά οὗ 5γδ6], θη 1 νὰβ ἀ650- 
ἰαῖα ; δῃά δραϊηβί (ἢ6 ἤοιβε οὗ πάδῃ, ἤδη ἴθ ψεηΐ ἰηἴο 

ω 

σΔρΕνγ ; ὈΘΠοΙα ἐπεγείοσε, 1 τοὐ ἀδ] νοῦ (Π6ὸ ἴο [ἴῃς τηθῇ 4 
οὗ [ἴῃς δαϑὶ ἴοσ ἃ ροββθϑϑίοῃ, δηἋ [Π6Ὺ 518] σεῖ {πεὶγ Ρ] δ θ5 
1η ἴῃςξ6, Δηα τηᾶκα {Πεἰγ ἀνθ] ηρδ ἰπ [Π66 : [ΠΥ 51.411] δαΐ [ἢ γῪ 
ἔτυμτ, δηα [Π ΕΥ̓ 584]} ἀτιη]κς τὰν τα }}κ. Αηά 1 ψΜ1}} τηαῖκα ἈαΌΡδἢ 
ἃ 514016 ἔοσ σαιηεὶς, δηά [6 Ατητηοηϊίεβ ἃ σοιποπίηρ μ͵]δοθ ἔου 
ἤοοΚϑβ : δῃηὰ γε 514}} Κῆον ἰδὲ 1 ἂρ ἴῃ6 10ΕΡ. ΕῸΓΪ [15 
5811 ([ῃς Τιογὰ σον; Ββϑοδαβα ἴμου ἢαϑὶ οἰαρρεοά 2 ζ2η6 απ α5, 
Δῃηα 5ἰαπηρεα ΜΈ {πε δεῖ, δηὰ το] οϊσεα ἴῃ Ὠεασί ψ ἢ 41} [ἢ 
ἀοοριῖα ἀραϊηβὲ {Π6 Ἰδηά οὗ ϑ5γδ6ὶ] ; 6} ο] ἃ ἐποσοίοτε, 1 ψ}}} 
5. Γοίοἢ οὐ τηϊη6 Ὠδπα προ ἴΠ66, ἀηα νΜ}}} ἀ6] νοῦ [ες ἔοσ ἃ 
5001] ἴο ἰῃς6 μδδίμθη : δηᾶ 1 ψ}}} οαΐ [66 οΗ ἔτοπγ [Π6 ΡΘΟΡΙςΕ, 
ΔΠΑ 1 Μ1}}} σαιβδα [ἢ66 ἴο ρϑυβῃ ουὖξ οὗ [Π6 σουηίτδ5 : 1 ψ}}} 
ἀεβίτου ἴπδε ; δηά ἴῃοι 5] Κπον ἰῃδῖ 1 αγε [ῃ6 [.ΟΒΡ. 

ἴῃς οἹά ταϊβομίενοιιβ δηϊ πη ϑ Υ (2 Κίηρβ χχίν. 2), ἀπά αἴϊζσ [ῃς [4]] 
οὗ [6 οἷν (δὲ {ἰτεδοῆογοιβ πιυσγάοσ οὗ (εαδ]δῃ ἰἢς6 ΒΑ Υ]οηΐδῃ ΡΌΨΕΓΠΟΣ 
Υ ΙΞῃτηΔ 6] ννὰβ ἰῃϑιϊὶραίεα ὈΥ (δεῖν κίηρ (Τ76γ. χὶ. 14). Αἴδεν [ἢ Βείυση 
Αἰδιηοηϊος. δ΄Ὸ δραϊῃ ἰουπηα οὈδίγιοίηρ 6 ΡΙοι5 δορί γαϊίοης οὗ (ῃ8 
τεϑίογοα σουημλιη τ (ΝΕ. ἱν. 3; οἷ, 11. το, 10), δηά σις ἴο {πεῖν οἱὰ 
Ἰηϑεϊηοῖβ ἸΘῪ ἈΡΡΘΑΣ οἡ ἴδε 5146 οὗ (ῃ6 ϑυγίδης ἴῃ ἴ6 Μδοσδῦθδῃ ννᾶῦ 
οὗ Ἰηδαρεηάεησε (τ Μδος. ν. 6). 

8. ετυδε;ξ 1} τυας ἐἰεεοίαίε) 1.6. ἀεϑοϊαϊθά. ΕῸσ [86 ἀειηθᾶηοιυς οἵ (ἢ 6 
ΠΔΌοΩΚ ΟἹ ἴΠ6 ἀεκίτυιοίοη οὗ 7 Θγιιβα] οι, οἷ. ΕΖ. χχὶ. 28, χχχν. 13, 
χχχυΐϊ. 20; Οδδά. 12; [,8Δ1. 1. 15. τ6. 

4. »πῶρ;ῷ οὗ ἐλε δας] 1ἴτ. εὐτἑάγερε ο7 12:6 ἐαεί, [πῃ 6 ποιηδα ἰτὶθες5 οἵ [86 
Ατδῦθίδη ἀδϑεγί, [πά. ν]. 3. 

σε ἐλεΐγ ραζαεε:) {ΠΕῚΓ ΘΟΔΙΡΣ ΘΒ, Γυᾶρ΄. νἱ. 1---ό. 
ἄνγέρηξ ἐλ») ηηθ6] Αἰαμίοη, ᾿γίηρ ἰοναγὰ ἴῃ6 ἀεβεγῖ, νγὰβ ἃ ρᾶϑίογαδὶ) 

σουηίτυ. 
δ. Δαὐῤῥαλ ἃ «αὐ ἘΔΌΡΑΝ, ““ρτεαὶ οἱ," νᾶϑ [6 οαρὶίαὶ (Αι. 

ἷ. 14); ἴῃ ᾿δίου. (ἰπλῈ5 ἰ Ῥοτα ἴη6 πᾶς οἵ ΡΠ] ε] ρα, δηα [15 5ἰἴς 
5 ΡΓΟΌΔΌΪΝ πιαυκεα ὈΥ [ἢ6 τιΐη8 οδ]]εὰ Ατημιᾶη. Τῆς νογὰ ““βί8 016 
5 ἀσια!} }ν σχεπάογοά παρὶίαιίοη, Ὀὺΐ Ξῃεαροοῖα, 2 ὅδ. υἱῖ. 8. [1ἰ τηδΎῪ 
τΆΘΔη ἃ υΐασα ΨΠΕσα ΔηΪ 2415 ἀγα Πουβεᾶ ΟΥ στα [ΠΟΥ Ραβίυζα, οἴ. 15. 
ν. 17, ΧΧΧΙΣ. τ4; [6Γ. ΧΧΧΙΪ. 12; Ζερῆ. ἰϊ. 14, 15. 

86. εἰαῤῥεώ τϊης λαρα 5] Α ρεβίατα οὗ πια]οουβ ἀε! ρα, Γ4π|. 11. 15. 
Ἴ. αἃ :ῤοήΐ ἐο ἐδε ἀεαΐάεῃ] {6 παϑξοῃβ (ες τεδά ίηρ δας ἴο ΒΕ δάἀορίεά), 

οὗ. χχν!. 5, νἱϊ. 21, ΧΧΙΪ. 46. ΕῸΥ ΡΕΘΟΡΪῈ ῬΘΟΡΙΘΒ. 
ξμοιυ ἐλαξ 7 τὰ ἐἀὰδ 2ογα] Τα 5ἰαἰειηεξηὶ 15 Πασά ϊν ἰο ἰῃς εβεοϊ ἰΠαῖ 

16 ΑἸηπιοηῖῖαθ 5Π4}} θὲ σοηνογίεα ἰο (6 ψΨΟΥβΗρ οὗ τῃ6 τις ἀοά. 

μ 

6 

7 
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8 Τῆι 581(ἢ [6 Τοτὰ ον ; Βεϑοδυβα μα Μοαδὺ δπὰ ϑεὶγ 
ἀο 54γ, Βεῇοϊά, ἴ[η6 ἤοιιβε οὗ Τυδῃ ἐς πκῈ υηΐο 411 [6 

9 Ὠδδίῃεῃ ; ᾿πογείοσα ὈθῃοἹα, 1 τὴ ορεη ἰῃ6 5146 οὔ Μοδὺ 

ΤΉΥ 584]]} τεοορηΐβα (παῖ [ΠΕ͵ὰ 15 οπα Μοβί ΠΙρΉ, συϊησ ἴῃ ἴῃς Κἰπράοπι 
οἵ τηϑη (ΠΏ δηῃ. ἷν. 17), δῃὰ ἴῃαι 1 5 ἢ6 ΨῈΟ 5 βῃαρίηρ (Παῖγ Ἡϊϑίοτν ; 
ῬΟΒΒΙΌΙΪΥ 4]5ο ἴπαὶ [ῃ1]5 σοά ἴ5 ]εῆονδι, αοα οἵ ἴβγβθὶ. ΤῊ ρτορβεῖ 
ἄοεβ ποΐ ρυΐβις ἴῃ ἀδϑιηἶθ5 οὗ [ἢ6 παίϊοῃς Ὀεγομὰ {Π|5 γεσορη! το, ΠΟΥ 
δίαϊα νψῆδί ἰΐ ᾿ΠΡ]165. [τ ἰβ ἴο Ὀ6 οὐδβεγνθά, ἢοννανεσ, αὶ 1ϑγδαὶ σα- 
βίοτεά, [πουρἢ οσσυργίηρ ΟὨΪῪ ἴΠς Ἰδηά ψεβὶ οὗ ([Π6 [ογάδῃ, βπ)ουϑ Ρῥσο- 
ἰουηὰ φῬεᾶσθ οἡ 1] 5ἰ4εβ. Ὑ7ῆε ἠδίϊοηβ (μαι 5:}7}18}1 (ῃς ἀστὴν οὗ αορ (εἶ. 
ΧΧΧΝἧ.) ἀτα ποῖ [5Γ86]᾽5 Ὠἰβίογίοδὶ ῃεϊρῃθουγθ, θὰ ΡΘΟρ 65 ἔτοσα 86 
υἱιειτηοβῖ Ραγίβ οὗ ἴ8ε βαυίῇ. 

8---11. ῬΕΟΡΗΒΕΟΥ ΑΟΑΙΝΘῚΤ ΜΟΑΒ. 

Τῆς Μοδθὶιθβ, {κὸ [6 Αὐητθοηϊεβ, πἜγε σεσορηϊβεά ὈΥ̓͂ ἰϑγασΐὶ ἃ5 ἃ 
᾿Κιπάτεά ρβορὶε (αξβῃ. χίχ. 30). Τδοβηϊοα!ν [Β6 Ὀογάεγ οἵ Μοαρ ου ἴδε 
Ν. νϑβ ἴπε ἄσῆοη, Ὀπὶ ἴΠΕΥ πὰ ργοίεηβίομβ ἴο με ἀϊΞίτιςϊ ᾿γηρ Βεγοηὰ 
(815 βίγεαπι δἱ ᾿ἰεαϑίὶ ἃ5 ἔδυ 85 ἴῃς ἢθδα οὗ ἴῃς ᾿ϑεδά 868, δῃηά [Πεϑ6 ῥσγε- 
ἰδηϑίοηβ {Π6Ὺ οἴδη δϑβϑεσίε ἃ. Ῥσδοίιοδ!γ ἴῃς {δ65 οὗ Ἐδαῦεδη δηὰ δὰ 
βθθηὶ ἴο πᾶνε Ὀδ6θὴ ὉΠ40]6 ἴο τηακε ροοά {Πεῖγ οΪδίπη ἴο [ἢ}]5 ἰθυσι του ὈΥ͂ 
ἀἰβροββοβϑῖηρ [Π6 ΜοδὈϊεβ. ὍΤῇα ΡΘΟρ 65 ἄρρϑβᾶγ ἴο ἢανδ χηϊχϑα ἰορείδου, 
Δα ἐτεαυθηςγ Μοδ 15 ἔουηά ἰῇ ροβϑεββίοῃ οὗ ἴδ θυ ]ς αἰδοῖ ἀπὰ (ἢ6 
ΠΕΠΊΘΙΟΙ5 οἰ(ἰ65 ψ σΟἢ σονοτοα 11 (Μεβἢδ᾽5 [η5071Ρ.)ὺ. Ὑὴδ σουΠ ΤΥ ννα5 
βιυθάυεά ΌὈγΥ Πανὶά, ἀπὰ οἡ [με ἀϊνἰδίοη οὗ [6 Κἰηράοτῃ [6}] 45 ἃ δρεη- 
ἄδῃου ἴο πογίδβϑγη [βγδβϑὶ, ἴο ψῃὶοῃ 1 ραϊὰ ἃ γὙϑαυν (τἰθαίς οὗ 2οο,οοο 
ἤξεςο5 οἵ ψοοὶ (2 Κίηρϑ 1}. 4), Πιουρἢ τηαϊκιηρ ἐγεχαθηΐ βίσιρρ]οβ ἴοσ 
Ἰηάερεηάςξηςς (2 ΚίηρθΊΟΙ, 111. 5, ΧΙ. 20). ὉΠΚε (ἢ 6 Αὐητηοηο5, ννΒο 
σοπτηποα 4 4] -πομηδα ρεορὶς, ἴπ6 Μοδθιῖεβ Ὀδοδπηθα Τηογα ἃ κει ]οᾶ 
παίίοῃ, δπὰ ἄρρϑᾶγ ἴο ἢᾶνα αἰϊαϊηβα ἰο ἃ οοῃβϑίἀεγα Ὁ ]6 ἄθρτεε οἵ οἱν}]}}Ζα- 
ἴοη. Ὑμεῖς Ἰδηριαρα νγὰβ οἰόβεὶν 4]1}1δὦ ἰο Ηδῦγαν, δηᾶ {πῸ αχί οὗ 
ΓΙ ῊΡ ἀρΡΡρΘαῖβ (δι 18 ἃ5 ΘΑΓΪΥ 85 (ἢ6 Ῥεριηπίηρ οὗ [Π6 οἵἷἢ σΘὨΓΟΓΥ - 
(Μεβϑμδβ [πϑοῦρ.). Αἰτογ ἴῃς ἰηϊογνεηῃίίοη οὗ [86 ᾿Αϑϑυγδηβ ἴῃ ννεϑίθγη 
Αϑ54 Μοὰαῦ νὰ ἴἢ6 πορῃθουτίηρσ ΡΘΟρ 65 Ὀδοδὴθ {τἰρυΐαγγ ἴο (Παΐ 
Ῥονγεσ. ΗοβἝθβ Ὀαΐννθεη ἰ5γαθὶ δπὰ Μοδρ ψεῖε ἴοο τεαιθηῖ, δηὰ 
δοηρ ψι ἢ ΑἸηοη [ΠΥ πεϊρεὰ ἰονναγὰς. ἴ[ἢ6 ἀονψῃία}} οὗ [πα αἱ {πε 
Παηπάς οὗ [ῃε6 (μαϊάδδηξβ (2 Κίηρϑ χχὶν. 2; Ζερῆ. 1ϊ. 8). ὙΠαὶσ νγατίαγα 
γγὰ5 σμασδοίεγζεά ὈῪ πῃ πιᾶη Ἔχοθββαβ (τη. 1}. 1), ἀπά [ῃ6 ρβορὶβ ἃζα 
βιριγαι Ξε δ5. ργουὰ δηὰ Ὀοαϑβίῇβι] (15. χν. χνΐ. ; Ζερῇ. 11. 8---Φ ὄ :ο)]. Μοδὺ 
ἰ5 τείετγεά ἴο αἶτεν (6 τεΐυτη (ΕΖτε. ἰχ. 1; Νεῆ. χὶ. αἰ; [ἢ τοῦ, 15. χχν. 
10 ἰ5 οὗ πποριίαϊῃ ἀδῖα δῃηὰ τηθαηϊηρ), δηὰ 45 ἰδία ἃ5 Πδη. χὶ. 41. 

8. “οαὺ α»παά .δοῖ»}] Ι1,ΧΧ.. οὔλὶΐβ α»α «5217. ἘΖΕΚ. εἰβενῇεγε αἰ ναγβ 
5ᾶγγ5 “τηουηΐ εἰν (χχχν. 2, 3, 7. 15)ν ἀῃᾶ Εάοπμι, ψ ἢ ν Ὠϊοἢ πποπηῖ 
ϑεῖν ἰ5 Ἰοϊπεὰ (χχχν. 15), ἢ85 ἃ βρεοίαὶ ργόρῆθου ἀϊγεοϊθα ἀραϊηβί 1ἰ (υν. 
1 πτῇ, Τῆς Ρἤταβο Κα αηΐο 41} [πΠ6 πδ!] ἢ5᾽᾽ ᾿ρ}165 Κπον]θάρα οὗ 
ξοπὶα οἰαίτη ἴο ργεειηΐηεηοα οἡ ἴῃς ρει οὗ ᾿ἀδἢ. ΜοδΌ τε)οΐςες παῖ 
[Π656 ργαείβηβίοῃβ ἤᾶνα τερεϊνεά ἃ εἴριδὶ γο[ιϊαίίοη. 

9. οῥέμ ἐς σὲ] 1.1. ἐΐέ τλοιέαεγ οὗ Μοδῦ, 1.6. ἰῆς Ὀογάθσ οσ 
ΚΟΙΤΙΙΟΥΥ οὗ Μοδὺ οοποείνεα 45 ἰοοκίηρ ἰονναγὰς οἰπεὺ σουηίγεβ, δἃ8 
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ἔγομη [Π6 οἱ[165, ἔγοτῃ ἢ15 ο"165 τυλίοά αγ6ὲ ὉῺ ἢ15 ἰτοῃτοῖ5, [6 
ΒΊΟΥ οἵ [λ6 οσουηίγγ, ΒΕ(ἢ-} 65 ἰγηοιῃ, Βδ8]-τηθοη, δηά Κιὶτδ- 
{Πάῖὰ, υπΐο 1ῃ6 τὰθῃ οὗ [π)6 οαϑδὶ ψι ἢ τὴς Απηπιοηϊζο5, Δηα τὸ 
Ψ1] σῖνε τΠθτ ἴῃ ροβϑβϑϑϑίρῃ, [πὶ [ῃ6 Αὐητηοη ῖα5 ΤΏΔΥῪ οί 
Ὀ6 ΓΕΘ ΕΊΤΕ α διηοηρ [Π6 ὨδίίοηβΒ. Απᾶ 1 Μ}}} δχϑοιῖδ τι 
Ἰυάρτηδηῖϊβ ὑροὴ ΜοδΌ; δηᾶ {πὸν 5}.4}} Κηοῦ [πὶ 1 (η2 
[6 ΓΟΕΡ. 

Τἢυ5 δ ἢ (ἢ6 1,ογτὰ (ΟῸ ; Βεοδιβα ἴπδι Ἐάοτῃ δίῃ ἀθδὶξ 1: 

“ΠΟΙ  ἀοΥ ἢ ἢᾶ45 ΠΑΙάΪὶγ τοΐίδσθπος ἴο ἴμ6 βῇαρε οὗ (ῃςΞ Μοδϑὶϊε ἐδυτοΥῦῦ 
([5. χὶ. 14). Τὸ ορδῇ (Π6 546 ἰβ ἴο γίνε ἱνδαθσβ ὅσοθθβ ἴο [Ὧ6 σΟΙΠΙΓΥ͂ 
(Ν 1. 11}. 1.3). 
,7ρονε ἐἦε εἰξέέδ.. 7)» ο»Ἴ16)5] Ῥεῖμβαρβ: σέ ἴῃς οἰτ165, αἱ ἢἷ5. οἱτ165. ἴῃ 

ΕΥ̓ΘῪ αυλτῖετ. ΤΒ6 ρῥτερ. 223 7ε βεβθιηβ ἴο ἱπάϊςαϊα ροϑίομ, ὁν οἵ ογε ἴῃ 8 
οἰτ165, 1.6. ψΏΕΓα [ΠΟΥ ἀτθ. ΟἸμοῖβ δα 1ἴ ἴῃ ἃ ρυιναίίνε βεηῆβε: ογέέ οὔ 
[86 οἰτἰδ5β. Τα ἴσο ἴον 5 παπηρά δῖε ρίνθη ἃ5 ἘΧϑΏ} 065 οὗ [6 ΡΊἹΟΥΥ 
οἵ Μοαν. Βε.ἢ-} Θβῃϊπγοίἢ ἰὰῪ αἱ {πὸ Ν. Ε.. οἵ {πε μϑδὰ οἵ ἴῃς 1)6δά 
5εα, Νυιηῦ. χχχὶϊ. 401 ο5ἢ. χὶϊ. 3, χῆὶ. 20; ἰξ 15 βαρροβεά ἴο Ὀ6 5.0- 
να θ ἢ, αἱ (ἢ 6 τηοὰῖῃ οὗ ἴῃς [οτάδῃ. Βδδὶ-εοη, Νυμ. χχχῆ. 3, 28, 
τΏοτα ΠΥ ΒΕ. θ64]-πηθοη (7 δῇ. χὶϊὶ. 17}, δπὰ ἴῃ δποίθου ίοσγπι, Βεἢ- 
τηθοη ([ετ. χ]ν . 23), ἰὰῪ ἔαγΠ6Γ ἱη]δηά, ἃ 11{{|6 5. οὗ Ηδϑῃῦοῃ; 50- 
Ῥοβεά ἴο θὲ Μᾶη. ΚΚιιηδιίμαΐμιλ ᾿ΔῪ βδοιηενμαὶ ἰαγίμοσ βου (ΝΠ. 
ΧΧΧΙΪ. 371 [ο5}. ΧΙ. 10; 76Γ. ΧΙΝΙ. 1, 23}} Βα ρροβθα ἴο Ὀ6 ΕἸ Κυτγογαῖ. 

10. Κεδα, νὰ 111 βίορ ἂῖ συ. 9: ὕπῖο ἴὍ: ΟἸ]άσϑα οὗἨ [10 Ἐδδβὺ 
ὙἍ|111 εἷνο ιὖ ΖῸὉΣ Ῥοδββοββίοιι Το σοῦ Σ Ὑ10Ὲ (6 οὨϊ]άτοη οἵ Αζηϊηοῃ 
(ν. 4.. Μοδὺ δῃά Απιηοη δἰῖκα 5}}4}} θεσοταα ἃ ροββεβϑϑίοῃ οἵ [πΠ6 'ννδῆ- 
ἀεοτίηρ Βεάαν πη, ΤῈ πμᾶπὶα οὗ Αμηθοη 5}}4}1 ἀἰβαρρεασ ἔγοπη διηοηρ 
[6 παϊοῃβ, δηὰ ΜοδΌ 5}48]] Ὀς νἱβιεἀ ψ ἢ βενεγα ἡπαρτηθηίβ. ᾿ 

15. .-:14Δ( ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΑΟΘΑΙΝΘῚΤ ΕΠΟΜ. 

ΤῊΘ τοϊαϊίοηϑ οὗ Εάοηι ἴο 15γδ6] σνγετε οὔδηρεία. ϑυράυεά Ὀγ Πανιὰ 
ἴϊ 5ῇοοῖ οὔ ἴῃς γοκα ὑπάδσ [εῃοταπὶ (2 Κίηρϑ νϊ. 2ο). Ἐδοοηῃαυετοά 
ὈΥ ΑτηδΖίδῃ δηὰ [ζξίδῃ (2 Κίηρϑ χὶν. 7, 22), ἴἴ τϑῦθ!]θα ὑπο ΑἢδΖ 
(: Κίηρβ χνὶ. 6; 2 (ἢγ. χχν . 17), ἀπά ἴσομι [15 {ἰπ|ὲ ννὰβ ῬγΟΌΔΟ)Υ ἰῃη- 
ἀεροπάεης. Ἑἀοχηῖίοβ βθθηὶ ἴο ἕνα ἰδίκθη ρᾶγί ἰπ [Π6 σαρίυτε οὗ [6π|- 
58] οἵ ΕΥ̓͂ ἴπ6 Ομαϊάθδῃβ, οσ αἱ ἰδθαϑί ἰο βανα Ὀδθὴ δοῖϊνε ἴῃ οὐηρ ΟΠ 
{πη6 Πιρτενες (ΟΌ. «. 1ο0---14}, ἀπά ον ἰπεὶγ ρατῖ ἰῃ [Π15 {ΠῸῪ ἱπουγτγϑα (6 
ἰαβιϊηρ μαίϊγεά οὗ 15γ86] (ΟΡαά., 1,4π|. ἵν. 21; 15. ΧΧΧΙν. 5 δέψ.ν [Χ}}]. 1-τ-ό ; 
ΤΟΕΙ 111. 19; 5. σχχχνυῖὶ. 7; Μαὶ. ἱ. 2. Οἱ. 76γ. χ ῖχ. 7 σέφ.). υπηρ 
τῆς οχῖα τπε Ἑάουίίοβ ἰοοῖς ροββεββίοῃ οἵ ρατῖ οὗ [π6 Ἰαπὰ οὐ 1ϑςγδαὶ 
(χχχν. 10); δηὰ ἴῃ (ἢς {τὸ οὗ [6 ΜδἼοσαῦθαῃ νὺ οὗ Ἰπάερεηάδβησα, 
πκο τῃ6 Απιηοηΐίοβ, [Π6Υ σηενεὰ {Πεὶγ Πογθα ἈΥΥ ΘΏΠΆΠῪΥ ἴο [5086] (1 
Μᾶδος. ν. 3, 35). 7ὁδπη Ἡγτοδηνβ ΠηΔ ΠΥ Ξυθάμπεα ἴἤδηὶ ἀπὰ ἱποογρογαϊθα 
([ἢδηὶ ἰπ ἴῃ6 5ἰαΐα οἵ βγδεῖ. ὕἱυσαδίεϊγ, πκὸ Μοδὺ δπά Αμηοῃ, (ἢ 6 
πδηλα οἵ Εάοτῃ ἀϊβαρρθαῖβ ἴζοπι ἢἰβίοσυ, 411} (ῃ6 ἴῆγεες ρθορ]θβ Ὀεϊηρ 
Κπονπ ὉΥ͂ ἴδ μοηθγαὶ ἤδιηα οὗ Ατγαῦ5,--- Ὁ ]άτεῃ οἵ (Π6 Εϑί---β ΕΖεῈΚ. 
δὰ ρῥτορμεβίεα. 
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δραϊηβὲ ἴπη6 ποιβα οὗ ᾿πάδῇῃ Ὁγ ἰακίηρ νθῆρθδηςθ, δηα μδίῃ 
13 στοῦ οεηάςα, δηα τενεηραοα ΠΙΠΊ56] Γ ἀροη ἴδῃ ; [Πογεΐοτα 

τῆι5 54: (η6 1,οτὰ ΟΟὉ ; 1 Μ11}} αἰ5ο βίγείος οὐδ της παηπὰ 
Ὁροη Εάοπ, δηα ν}}} οαΐϊ οἵ τηδη δηά Ὀεαβί ἴτοτῃ ἰ; δῃάᾶ 1 
Ψ1}} τᾶ κα 1ἰ ἀδϑοϊαῖα ποτ Τειηδη ; δηά ἴΠδγ οὗ Ὠεάδῃ 5}4]]} 

14 [411] Ὁγ ἴῃ6 βϑυνογτά. Απάᾶ 1 ν}}} ΙδῪ Ὧν νϑθῆρθδηςθ ὕροη Ἐοτὰ 
Ὁγ 1η6 Παῃά οἵ Ὧγ ΡΘΟρ]6 [5186] : δηα [Π6Υ 5}4}} ἀο ἴῃ Εάοτὰ 
ΔΟσΟΙΙηρς ἴο ΤΪη6 δηροῦ δηαᾶ δοοοσαϊηρ ἴο ΤΥ ἔπτν ; δηά 
(Π6ῪΥ 5}4}} Κῆονν ΤΥ νεηρόδηςα, 5: [ἢ6 Τοτγὰ σο0. 

ῖ. Τῆι δα ἰη6 [οτὰ σον; Βεοδυβο [ἢ6 ΡΠΠΙΒη65 ἢᾶνο 
ἄδα!ε Ὀγ τανθῆρθ, δηα ἢανε ἀκοὴ νθηροδῆςα Ψ] ἃ ἀδβρίϊε- 

16 1] Ποαγίῖ, ἴο ἀθβίσγου 227 207 ἴῃ οἷά ἢαϊγοά ; {πεγϑίοσε ἴἢ1|5 
βδὶ ἢ της Τιοσγὰ ὅοῦ ; Βομο]ά, 1 τοἱὴ ςἰγοίοῃ ουὔϊ της Πδηά 
ὍΡΟΙ τῆς ῬἢΣΠΙΒΏη65, δηά 1 ψ}}} ουἱΐ οἵ [πΠ6 Ο(Ποτγειῃϊ 5, δηᾶ 

17 ἀδβίσου [6 τειηηδηΐ οὗ ἰῆ6 564 οοαϑΊ Απάᾶ 1 Μ}1}} Ἔχϑοιῖθ 

12. δλαίᾷ ργεαλίν οδγερμαία ἴσταεϊ δ5 (6 ἔπ Ρ: οὗ (δε ἱπιε σοὰ νγᾶ5 
ἱην Δ Ὁ]6 (7 6γ. τ. 3), Ἔχοερί ψ ἤδη [εμονδῇ δἰ ρ]ογεα (Π6 παίϊοῃβ ἴο 
ὁΠπαϑίϊβο τ. ὙὍΤοο οἴϊθη [ἢ6 παίίοῃης Ὄδχοθοάθα {πο ῖγ σοπιηιϑβϑίοη, ΟΠ ΟΥ 5ἢ- 
ἱπσ μοὶ νανῶι οἵ τπεῖγ οὐη (15. χ. 6 “45.), ἀηὰ {πειλβοῖναβ ἱποιστοὰ σαὶ 
ὉΥ [πεῖν ἐχοαββ ([5. χὶνιὶ. 6; Ζεοἢ. ἱ. 15). 

18. 1.εν οὗ Φεαίαν «λα χα πὰ πηῦο (45 αν α5) Ὀθάδιηι 81.811 ἔΠΘῪ 
411. Τειδη ἴῃ τῆς Ν. οἱ Εάοια (ἄεη. χχχνὶ. 11; Απ|. 1.11; [6Γ0 Χ]ΙΧ. 
7, ΟΡ. 9), ἀμὰ Ὠεάδηῃ ἰο ἴπε6 βουῖῃ ; ἴῃς Ἰδίζοσ ῬτοΡΑΙΥ ΟὨΪΥ Ὀοτγάδγεά 
ου Εάοῃι (Οδη. χ. 7; 15. ΧΧΙ. 12; εἴ. χχν. 23). 

14. 14 λα»α ὁ νι» εοῤ᾽ δ] (Οἱ. ΟΡ. 18, “ἴα ποιβε οὗ Τδοοῦ 5841] 
ΡῈ 4 ἢτα.. δηὰ ἴμ6 ἢουδὲ οὗ ἔδαι. ἴοσ βία Ὁ0]6, δῃαὰ {ΠΕῪ 5|4}} Ὀυγῃ 
διηοὴρ ἴμεπ δηᾶ ἄσνουν ἰΠειη.᾽ [5. χὶ. 14; Ζερῆ. ἱἰ. 9. 

ἄρον νι» υεμρεαρςε) ἰμδὶ ἰξ ἰ5  νῆο ἴακα νεηροδηοα ὕροη ματι (Ὁ. 4); 
15. χχχῖὶν. 8. 

1δ--1715. ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΑΟΑΙΝΘῚΤ ΤῊΞ ΡΗΙΠΙΘΤΙΝΕΞ. 

1δ. τοἱϊά α ἀεεῤίεζεἰ ἀεαγῇ Τὰϊ. το οἰεεῤίξε ἐγε σον, ἃ5 ν. 6, 1.6. 
(ἢς ἀεερεαϑβὶ ἀσβρίίς οὗ πεατῖ, σῇδρϑ. χνὶ. 57, χχχνΐ. 5. 

ἰσείγον ἰὶ ἴον 4.ε οἷά λαϊγε4) Ἐλαῖποῦ: 0 ἀθδβίσου 08 ὈΟΣΡΘΙΠΔΙ 
δαϊταᾶ, οἷ. χχχν. 5; Απι. 1. 11. Τῇ ρονοτ οὗ (6 ῬὨἢ] σι 65 νγὰ5 σοῦ- 
οἸυβίνο!Υ Ὀγόκθη ὈΥ Πενία, Ὀαΐ τείεσγεησεβ ἴο [Πεὶσ σαησουγ δηά ᾿η]υτίου5- 
635 ΨΏδη ΟρΡοτγίαη!  οσοσυγγοα τὰ (Ὠτουρἢ 4}} (μ6 1Παοταίαγα οἱ ϑ5γϑεὶ, 
Ατα. ἱ. 6 τἐψ. ; 15. ἴχ. 12; ΖΕΡΉΏ. 1. 5; ΟΌὈ. το; 706] [ἰϊ. 4; Ζεοἢ. ΙΧ. 5. 

16. “λε Ολεγοίλί»:5} ἰῃὩ6 Ομθτθῦμεϊθθβ. ὙΤὮδ ἤδπθ ννὰ5 ρίνε ἴο ἴῃ8 
ἱπηῃδϊ δηΐς οὗ {πΠ6 ῬἢΙ σις οοαβῖ, ΖΕΡΉ. ἰΐ. 5, “νος ἴο ἴῃ ἱπῃδθιϊδηΐϑ 
οἵ [ῃε βθα-οοδϑῖ, {πε παίΐοῃ οὗ (68 Οπμεγείῃῖ65.. [ἢς Ἰδηά οἵ [με ῬὨ1]15- 
(1η 65. Οἱ, τ ϑδϊη. χχχ. 14; 2 ϑ8π|. υἱ}. 18; [6γ. χ]ν!. 4. 

ἐλό γεριμαρ] (Εἴ, Αἰ. ἱ. 8; 15. χῖν. 30; ΖΕρΆ. 1. 4- 
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σιθαῖ νϑηρεδῆςθα ὕροὴ ἴπθηὶ ἢ ἔπσίοι5 τευ κοδ, δηα ΤΠ6Ὺ 
504}} ΚΠΟΥ ἰπαὶ 1 ἂγὲ ἴῃ6 ΤΟᾺΡ, ΜΏδη 1 5}4}} ἰΑῪ ΓῺ 
νϑηβεδῆσα ὕροη [Π6η]. 

Απῃά 11 σαπὴς ἴο Ρᾶ55 1ῃ [ἢ6 6] θνθηίῃ γϑϑγ, ἴῃ [η6 τοδὶ ἐν 8 
οὗ τ[ῃ6 τηοηΐῃ, ζάαζ ἴῃ6 ψοσζὰ οὗ ἴῃ6 [ΟΚΡ οδΔη16 πηΐο Π]6, 
ΒΑΥ]ΠηΡ, ΟΠ οὗ τηΔη, Ὀδοδιιβα μαι Τυτὰβ παίῃ βαϊὰ δραϊηβί . 
]εγυβαίθ, Αἢδ, 516 15 Ὀσόκρηὴ ζάαξ τᾶς τἰὴ6 ραῖδ5 οὗ (ἢ6 

11. τοἱίὰ ξεγίοιες γεδμεζε5)] Μγαμιηρ ἢ ΧΧ., Νὸο δρεηΐβ δῖα τηθῆ- 
Εἐἰοπεὰ ἃς (με ἀεδβίγογεγϑ οὗ ἢ ΡΠ 1511} 68. 

ΓΗ. ΧΧΥῚ.---ΧΧΥΝΙΠΠ. ῬΒΕΒΟΡΗΕΟΥ ΑΟΑΙΝΘῚ ΤΎΞΕΕ. 

Τῆς ἴζγοα οπαρίετβ χχυ].---ΧΧν . ἀγα οσσυρὶοα 1 Ὑγτο, σοπίδϊηϊηρ 
{πτεδῖς οὗ θοῦ ἀδϑίγυςσιοἢ ἰῃ νὩ ΓΟ 5 [ΟΥ ΤΉ 5. 

ΕἸγβῖ, οἢ. χχνὶ. [16γ4] ργσόρἤεδου οὗ Τγγοῖβ ἀεβίπιοιίοη δἱ [6 Ββαηᾶςξ 
οἵ ΝεθυοΠδάηοζΖζασ. 

ΘΕοΟΟΠΑ͂ΪΥ, οἢ. χχνὶϊ. Ὀῖγρα ονοσ ἴῃς ἀονηία! οὗ Τγτα υὑπᾶοσ τ 6 
ἤρατε οὗ ἃ ρα] δηϊ 581} βἰεογεά ἰπῖο ἀδηρσεγοιβ νναΐειβ δηα βιἨευηρ' 58 }Ρ 
ντεοῖς. 

ΤὨτάΪγ, οἷ. χχνὶ. ὙΠὲ ῥχᾶδ δηά (4]] οὗ (ἢε ῥχγίηος οἵ Τγτγτα. 

Γση. ΧΧΝ]. ῬΕΚΟΡΗΕΒΟΥ͂ ΟΕ ΤΥΒΕἾ 9 ὈΕΞΤΕΆΌΟΤΙΟΝ. 

ΤΠ ΡΓΟΡΆΘΟΥ μᾶ5 (ἢ 656 αἰ ν] 5] 5 : 
1) υν. 1---6. ΤῊ 5'π οἴ Τγτε, δπά ἰπεγείοσε μον ἀονηία.. 
() συ. Ἴ---τ4. ΤὍδαε ηβίσχυχηθηΐ οὗ ον ἀοβίσιοίζοη, ΝΟ ΠαηθΖΖασ. 
(3) νυν. 165-18. [υίϑπλαυ οὗ ἴ6 ῥγίῃοαβ δ [6 πεν οἵ Ποὺ συΐη. 

ΤΠΟΙΣ βοῖτονν δηά Ἰαπλθηΐ ΟΥ̓ΘῚ ΠΟΙ. 
(4) νυ. 19-2ῖ. Ἐερειοη δηὰ Ἴσοηβιτηδίίοη οὗ ἴῃς [(ἢγοαί δραϊηβὶ 

Βετ. 586 584]} θὲ ρ]υηρεᾶ ἰηΐο εἰθσηδὶ ἀδυκηθϑϑ, τὶ ἰἤοβα ἀθδα οὗ 
οΪά, Πενδσ ΙΏΟΓΘ ἴο σῖϑα δηιοηρ ἴῃς ᾿ἰνηρ. 

1. Μρεῖ ἀδγ οὗ ἐδέ »οἢ}] Τῆς τ γεᾶν οὗ 7εποϊδο ὶηἾ 5 οΑΡΟΝΕΥ 
ννὰ5 (Πδὶ ἴῃ ννΠ]οἢ Τογυϑαίθη 85 ἰακοη. Οη [δς τ ἄδΥ οὗ ἴδε αεἢ 
τλοη ἢ οὗ [5 γεᾶῦ [ἢ6 ΟἿ νὰβ βιοσιηβά, δηά οἡ (ἢς τοῖΐῃ ἀδὺ οἵ ἴῃς 
δῖ} τπιοηίῃ ἰξ ννὰβ ἀεβίσγογεα ([εγ. 111. 6, 12). ΤὮδ ῥγεβθηΐ ῥΎορΡΘΟΥ 
Ἀ551Π|ε5 ἴη6 ἀεβίγαυςσιίοη οὗ ἴῃς οἰ (Ὁ. 2). Ὑμα τροητἢ ἰ5 ποῖ 5ἰαϊβα. 
1{τῃςῸ ταἰἢ γεᾶγ Ὀ6 τεδὰ ἴῃ χχχὶϊὶ. 21 (5ε6ε {Πετ6), ἔυρτεϊνε5 δηπουηοίηνσ 
ἴῃς [4]1] οὗ (λ6 οἷ ΕΥ̓ τεδομεαὰ [ἢ ργορῇῃεῖ οὐ ἴῃ βἰἢ οἱ ἴῃ6 τοί πιο! οὗ 
(μαὶ γεαῦ. Τῇθ ΡῥΥΟΡΠΘΟΥ͂ 8 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ Ἰαίεσ ἤδη (Πἰ8 ἀαίς, δηὰ ἰἢε 
τηοηϊῆ ΤΔΥ Ὀ6 (6 ττἰἢ οἵ ᾿ίῃ. 

2. ΤῊ 5ϊη οἵ Τγζε : Ἰδοῦ γα)οϊοἰησ ονεσ [ἢ σ᾽ τα οὗ Γ[άδῃ, ἴῃ (Π6 
ἢορΘ5 [Πδ 1ἴ ν}}} ἔασίμδ ἤδῪ ἰηςογεβῖβ. 

44λα, «ἦέ ἴς ὀγοξε} Ἐδίῃοῦ: 858] 189 ψαὶθ (ἀοοτὴ) οὗ 8:9 ῬΘΟΡΙ168 15 
ὌΣΟΚΘΩ, 1ῦ 18 ἰυσπθὰ ππῖο χη96. (““Ποοτ᾽᾽ 15 ρίυγ. μανηρ ἰεαναϑβ, οἵ ὈΥ͂ 
αἰἰτδοιϊίοη οὗ Ρθορὶε5.) ὍΤῆε ἰάδα ἀρρϑδῖβ ἴο θὲ [παΐ [Θγυβα]θαὶ οὐ Τυἀ δῇ 
νγν85 ἃ ἀοοΥ Ὀαγτίηρ ἴῃς επίσαηςε ἴο Ἶγτα, νος Ὀοΐηρ ὈγΟΚδὴ δηᾶ ἰπγηθά 
οὐ Ορεηδα ἰονναγὰβ Τγτα (Π6 δίοη5 νου ]α βίαι ἢ ἘΠ ΘΙ͂Γ ΟΠ ΠΊΘγΟΘ 
ἰοννατβ μεσ. ὍΤῇε Κίηράοπι οὗ Τιἀ8}} ΑΥ̓͂ ἀογοβ5 [16 ψγεαὶ σοῃηπιεγοίδ) 

{ 
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ῬΘΟΡΪΕ: 586 ᾿5 [υγηεα ἀηῖο τ : 1 5}4]}} Ὀ6 γϑρ᾽ βηἰϑῃθά, ποῦν 
3 5806 ἰ5 ἰαΙὰ ψαϑίθ : {ῃογοίογε ἴἢιι5 δα! τς 1,ογὰ σον; Βο- 
Βοϊά, 1 αγὦ2'’ν ἀραϊηϑδὲ ἴπεθ, Ο Τγτζτιιβ, δηά ν}}} οαῖιθθ ἸὭΔΩΥ 
ὨΔΏΟΩΒ ἴο ΟΟΙΘ ὉΡ δρδϊηϑδὶ ἴῃ66, 85 ἴῃ6 568 Ἵδιιβείῃ [}15 

4 ὝΑΝΕ5 ἴο Οὐδ ΠΡ. Αηά [Πδνὺ 5}4}1 ἀδβίσγου {Π6 νν}}5 οὗ 
Ὑγγυ5, ἀηα ὕγεακ ἀονῃ ΠΟΙ ἴον εῖβ: ΜΠ 4580 βοῦδρα ἢεσ 

5 ἀυδῖ το ΠΟΥ, δῃα πηᾶϊζα Ποὺ κὸ ἴῃ6 ἴορ οὗ ἃ τοοῖκ. [{ 
5}4}} θ6Ὲ ὦ 2έασεδ 707 ἴῃς βρτγεδάιηρ οἵ ηεδῖβ ἴῃ [ῃ6 τηϊάϑι οὗ ἴῃ 6 
568 : ἔογ 1 ᾶνε βροκϑῃ 22, 541 ἴπ6 1οσὰ (ΟΡ : δπά 1ἴ 58}4}} 

6 ὈδοΟΠΊ6 ἃ 5Ρ011} ἴο [Π6 παϊϊοηβ. Αμπάᾶ ποὺ ἀδυρῃίςειθ ψὨϊο ἢ 
αγέ ἴῃ ἴῃς δε] 5}4}} Ὀὰ βἰαῖϊῃ Ὀγ τῆς ϑνοζά : δηᾶ [Π6Ὺ 584]] 
Κηονν ἴηι 1 σηε ἴΠ6 ΓΟΕΡ. 

7 ἘΕοΥ τἢὰ5 5411ἢ (ἢ Τιοτὰ οΡ ; Βεμο]ά, 1 τοῦ Ὀπηρ ὉΡοᾺ 
Τγήβ ΝΕΡυομδαγαΖΖασ Κίηρ οὗ Βαθγ]οη, ἃ Κίηρ οὗ Κίηρβ, 

τουῖα5 ἔγοπι ἴῃ 6 βουζῃ, δηᾶ ἢ ἄουδι ἱπογοςερίοα τποἢ οὗ [Π6 τηοτοῆδη- 
ἄϊβε ἴπαῖ οἴπογνηῖβδα ψουἹὰ ἤᾶνα τεδορθα Τγτστα, δηᾶ ῥὑγοΌΔΟΪΥ δχδοιθά 
οὐυδίοτῃ ου ἴΠαἰ ψΒΙΟἢ ψγα5 Δ] ονεᾶ ἰο ρα55. Τἢα ἡδίαγαὶ βεηβα οἵ" ἄοοσ 
οἵ [86 παίϊοηβ᾽ ψουἹά θὲ ἀοοῦ ἐγμέο [π6 παϊϊοηβ (Ν Δ}. 111. 13; Ζεοδ. χὶ. 
1), δῃᾷ (Π6 ἰἸάεα νου Ὀ6 (Πδΐ (Π6 ἀοοῦ νγὰϑ ΠΟῪ ορβθηβὰα ἴοσγ ἴγτζγε ἴο 
δηΐου. Τὴ 56η56 Γϑιδη5 ἴΠ6 584Π16: (αὶ ψΠΟἢ βἰοοά Ὀεΐνψοεοῃ ΤΥτα 
δηά [6 παίϊοῃβ 15 γεϊιηονδά. 

8. Τὰς ρυπὶβῃιμιεηΐ οὗ Τγτθ. ΜδηΥ παίϊοηβ 584}} Ὅ6 Ὀγοῦρῃς ἂρ 
ἀραϊηϑί ΠΟΥ ἷχ 2); ΒΕΙ ἀυξῖ 5841 θὲ βογαρϑᾷ τοὶ μεσ Ἰηἴο (Π6 568, Ἰδανίηρ 
δεῖ ἃ πακεά σοοῖς, ἃ ρίαοε ἕοσ ἀγγίπρ' ηδίβ (υ. 4, 5}, ἀῃά μοῦ ἀδρεηάεθηϊ 
οἰζἴες οῃ ἴπ6 τηδϊη]αηὰ 58}1] θὲ ἰαἰὰ ννγαϑςίθ (νυ. 6). 

8. λε τ«α εαμοεζ ἀξ τυαῦε] Ὅῆηδ σοτϊηράσγίϑοη ἰ5 ροσεσῆι. [Ιἱ ἰ5 
ποῖ {Π6 συισοσσϑβϑίοῃ, θαΐ [Π6 τυ 46 ἀηὰ ονουνοἸλίηρ Ῥοόονγοσ οὗ ἴῃ 6 
ψάνε5 (Πδ1 15 τείεισεά ἴο. 

4. μὲάΞε ἐδέ οΡ οΓ α γοοξ] ᾿ἶκαὰ ἃ παιοὰ σοοῖς, οἢ. χχὶν. 7. ΤΥτα 
βίοοά Ὡροη ἃ 58}14}] 15]αηα οὗ τοςὶς βεραγαίϊεα ἴγοπι {π6 τηδὶ]δηα ΌΥ ἃ 
ὭΔΙΥΟΝ 5.1. 516 588}} Ὀ6 ϑννερῖ ἤοπὶ ΠΕ ρΪδοθ, δηὰ ᾿οσ ἀμί 
βογαρβὰ ἰηΐο {πὲ 568, ἰεανίηρ μεσ ἰϑἰαηὰ 56 ἃ Ὀδγα τοοῖ, οἴ, Ψ. 12. 

δ. ΤῊ (ἢγεαῖ ἰ5 τερϑδίθβα ζ'. 14. 
6. ἐατερλδενς.. ἐμ ἐλὲ Με 1.6. ἢδν ἀδρεηάθηϊ ἴονγῃβ οἡ [6 τῃδϊη]δηᾶ, 

οἷ. χνὶ. 46, χχχ. 18. Τγτα δἱ 115 {1π|6 ννᾶὰβ αἱ {πε ἢδαά οἵ ἴῃς Ῥου- 
πἰςΐδη σοηίραοταίίοῃ οὗ οἰ[165, οἷ. ΧΧΥΙΙ. 8-ἰ1. 

1--:14, ἸΕΗΟΝΑΗἾΒ ΙΝΘΤΑΌΜΕΝΤ ΙΝ ΤΎΥΒΕ᾿Β ὈΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ, 
ΝΕΒΟΟΘΗΑΘΌΝΕΖΖΑΚ. 

ΤῊὮδ ἀεςοτίρίίοη 5 ρτδρῆϊς : ἴῃς δάναπος οὗ ἴῃ δββδ!]δηῖ τυ ἢ15 
στοαΐὶ ΔΕ (συ. 7); [ῃ6 βἷερα ψι ἢ [μ6 ρονψετία! γαίῃ οὗ δηρίῃοϑ (8, 9); 
[Π6 ϑϑαιϊῖ, δηὰ οαρίαγα δπά βδοῖς οὗ (ἂς οἰϊγ (10--- 12}, ψ ΠΙΟἢ 15 Ἰεἰϊ ἃ 
Ἰογο55 ταΐη, ἃ παϊκθά σοοῖ ἴῃ ἴΠπ6 τηϊάξε οὗ ἴπ6 5εᾶ, πενοὺ ἀραῖῃ ἴο "8 
Ὁ. (13, 14). 

1. Τμαο οσοτζεοῖ βρε]]ηρν, Νεθυσμδάγεζζασ (χχὶχ. 18, χχχ. 10), [86 

δ." 
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ἔγοτα ἴθ ποιῇ, ψιὶ ἤοῦδοδ, δηά νι οἤαγὶοίβ, δηὰ ψ ἢ 
Ποϊβϑιηθῃ, δῃη σοιηρδηῖθ5, αηα πηι οἢ ρΘΟρΪα. Ηδ 58}14]] 51ΔῪ 8 
ψ ἢ (6 σνοσζά τγ ἀδυρηϊςετθ τη τἴἢ6 Πε]4 : δηᾷ ἢ6 5}4]] πηαῖκθ 
ἃ ἴοτί δραϊηβὶ ἴῃθε, δηὰᾶ οδϑὶ ἃ τηουηΐ ἀρδϊηβί ἴῃ66, δηὰᾶ [ιῇ 
ὉΡ [6 ὈθΟΚΙΕΣ ἀραϊηδῖ ἴῃΠ66. Απά ἢξ 5}8]} δεῖ βῃρίηθβ οἷο 
ΜΑΙ ἀραϊηβὶ ἴῃγ νν 415, ἀῃα ἢ ἢ]5 ἀχα5 ἢ6 5041} ὑγεαὰκ ἄοννῃ 
ἴἢγ ἰονγοῖβ. ΒΥ τεᾶβοῃ οὗ [6 δρυπάδησε οἵ ἢϊ5 ἤοῦβεβ {ΠΕ }Γ 
ἀυκὶ 51.411} οονϑσ ἴῃ66 : (ἢν νγν8}15 5.4}} βῆδακα δἱ {π6 ἤοἱβὲε οὗ 
[ῃη6 ΠοΙβοηηθη, δηά οὗ (6 ψ ῇ6Ε6]5, δἀηα οὗ [Π6 σμαγοῖβ, ἤθη 
ἢδ 5141} δηίεγ ἰηΐο [ὮῪ ραΐεϑ, ἃ5 ΠΊΘἢ ΘηΓΟῚ ἰηἴο ἃ ΟΕ ΨΨΏΘΓΕΟ- 
ἴῃ 15 τηδάθ ἃ Ὀγθᾶοῆῦ. ὙΠ τῃς Ποοίς οὗ ἢΐβ5 ἤΟΥβ65 541} ἢ6 
ἰτοδὰ ἀονη 4}1 [ἢγΥ βἰγθεῖβ ; Ὧδ 5}4}1 δ᾽αὺ [Ὺ Ῥεορὶς Ὁγ ἴδε 
5 τά, δηα [ΠΥ βίγοηρ, ΡΑΙΓΊΒΟΏ5 5}4]}] σο ἀἄονῃ ἴο [Π6 ρστουηά. 
Απά (Π6Ὺ 5.411 δ Κα ἃ 5001] οὗ (ἢγ τσ 65, πα τηαῖζο ἃ ΡΓΕΥ 
οὗ [᾿γΥ τῃϑσοῃδηα]56 : δηα [Π6Ὺ 5041} Ὀσθαῖὶκ ἄονῃ τ νν 4115, δηά 

Ὡδὴθ Ὀεϊηρ Νεαρῦ- Κυάυττγυδαγ, “ΚΓ ΝΝΕΌΟ ῥτοίεοϊ {πε στόνγῃ 1᾿ Θοῆτα- 
ἄες ΚΑΤ, ὑ. 261: (οῃ 2 Κ. χχίν. 1). ᾿ 

ὦ ξέγρ᾽ οὗ Ζίηρ.:} 089 ἰκίηρ. ἘΕΖτ. νἱῖ. 12; Όδηῃ. 1. 37. ΑἸγεδάν 186 
Κίπρ οἵ Αϑβϑυγίδ δά βαἱϊά, “Ατε οΐ ΤῊΥ̓ Ῥτίποθβ δἱἰορείῃεν Κίηρβῦ᾽" [5. 
χ. 8, ΧΧΧΥΪ. 4. 

α»α εονιῤαρῖες, αμα ἢ απὰ 8. ΟΘΟΙΙΡΒΏΥ͂, δπὰ. 1,ΧΧ. τεδὰβ: σΟΙΏΡΔΗΥ 
9 τῶυοῖ ΡΘΟρΪα (ΝΟΥ͂ ΠΊΔΗΥ͂ παῖ! 0η5), ννΪοἢ ΤΥ Ὅς [ἢ τηδδηΐηρ οὗ 
(ὃς ΗδεΡ. ᾿ 

8. ΤῊς οὐξίεθ δηά ν᾽] ασεβ, ἀερεπάδης!εβ οὐ Τγγα ἴῃ [ἢ6 πηαϊη]αηᾷ, 
παίυγα! ΠΥ ἀγα (6 ἢχϑθι ἴο βιῆεσ. ὙΤἤδη [Π6 5ϊερε οὗ ἔπ ἰπβυϊαῦ ΟΥ̓ 
ἰ[561{ 15 ἰαΐκεπ ἴῃ μαηᾶ. Τῇς ογάετ 15. ῥγξεοῖβε : ἢγδὲ (ῃ6 “"οτὶ ἢ οὗ 
τηονθδῦϊα ἴοννευ ἤτοι νοῦ [ἢ6 Διοῆουβ βῃοί 50 85 ἴο οουηίοταοϊ (π6 
ἀείδηξίνε εἴοτί5 οὗ (με Ὀεβίερεα (οἴ. ἷν. 2); {πε (Π6 ““τπουηΐ᾽) ΟΥ̓ 
ΘλδδηκΚιηοηῖ, ϊο ἢ ἰπ (Πἰβ οα56 ψὰ9 ἃ ἄδῃχ [πσγοννῃ δοῖοςς [ἢ 6 ΠΔΙΤΟΥ 
βίγαϊϊ, ἴῃ οὐγάδσ ἴο ραΐῃ δοοθθθ (ο πε νν]}]5; [ἤδη {Π6 ““ ὈθΟΪΚ] Γ᾽ ΟΥ 
5}}6]4, 1.6. ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ (6 ἰεδίπἄο οὐ τοοί οἵ βῃ 6] 45 ὑπάθσ οουεὶ οὗ 
ψΠοἢ [6 Ὀεβίερεῖβ ορεγαίεα, δηὰ ἤμαΠ]Ὺ (ν. 9) [Π6 Ῥα(οτηρ δηρίηα5. 

9. τι, 1,165 Ο7 τῦα7] ΟΥ, ἐῃμρίηθβ οὗ δϑ5811ἴ, 1.6. Ὀαϊουηρ δηρίηθϑβ. 
“Αχοϑ᾽᾿ 15 11. ϑσυνοτγάβ, 1.6. Ἰσγοῃ8. 

ΙΟ ὅΖ. Ὧδε δββαιῖϊῖ δπᾶὰ σδρίυτε δηᾶὰ 580 ῖκ οἵ (με οἱΐγ. Τῆς 
ἀσβοτρίοη 15 σταρῆϊς ἴῃ (Πε εχίγτεημθ. θη ἴῃ σοπαίογοῦ δηΐοῖβ ἴῃ 6 
ἀϊι5ι [Ὁ]ονηρ [ΠῸ τλᾶγο οὗ ἢΠ15 σαν] γυ 5}.4}} σονεγ (ἢ ΟΥ̓; [6 νν4}]5 
5118}} 5ῇαϊκα αἱ (6 γτυβῃϊηρ οἵ ἢ σμαγιοῖβ ἴῃ (Π6 βἰγεείβ ; δῃηᾷ [ἢ 6 οἱ 
5881} Ὀ6 σίνθη ὉΡ ἴο βἰδυρῃζεῦ δηά ῥ᾽ υμηάεγ. 

11. ἐὰν εἰγορϑ ΨαΥΥ 505] ἰὮΥ ΒΧΟΣΣ (οἵ, ρτουα) Ὁ1114τ8. Τῇδ 
ΨοΓα 15. δἰ πιοβί αἰνναγβ υ56α οὗ ἃ ΡὈ1]]Υ Ὠανὶηρ το] ρΊουβ τπηεδηίηρ, ραγίῖ- 
οὐ] αυ]γ [ῃ6 Οὔ  15Κ ἀεαϊοαϊοα ἴο Βδαὶ (2 Κίηρβ χ. 26). ὍΤῇῃε τεηάεσίηρ 
4“. Ρ1Π|ὺϑ οὐ [ὮῪ 5ἰγεηρίῃ,᾽ τῃοβα ἴῃ νυ ςἢ Τγτα οοηβάεά ἀπά (πουρῆϊ 
ΠΟΙ 5ἴσθησίῃ ἴο 116 (( 65.), 15 ταίῃεν ουἕέ οἵ ἰἢς νυν ἤδΥδ ; ποτα ἢϑῖίι- 
ΓΑΪΥ, ΠδΥ ῥτοιά οὐ πιδ)θϑίῖς Ρ1]]1γ5, οἷ. χχῖν. 21, 25. 

1ο 

"» μαά 
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ἀοϑίσου ἴὯγ ρἰθαβδηΐὶ ἤοιυι565 : δῃὰ [ΠΟῪ 514} ἰᾶὰῪ [Ὡγ ϑίοῃθϑ 
13 Δηἀ [᾿γ {Π|06Γ δηά τῃγ ἀπιῖ ἴῃ (6 τηϊάβὶ οὔ [πῈ ψαΐοσ, Απά 

Ι ψ1}} σαιι56 [6 ΠΟΪ56 οὗ [Ὦγ βδοηρϑβ ἴο οθᾶ86; δηά [6 βοιηά 
ι4, Οὗ [γ ᾶΓΡ5 514}1 Ὀ6 πὸ τῆογε ῃδαγά. Απάᾶ 1 ψ}}} τρᾶκα ἴμ6 6 
κα τῃ6 ἴορ οὗ ἃ τοςκ : ἴοι 5μ4]1 Ὀ6 ὦ 2έαε ἴο Ξβρτοδά πεῖβ 
ΠρΡοη ; ἴοι 50]ῖ Ὀ6 Ὀϊ1Π ΠῸ πιοζα : ἔογσ 1 [86 [0ἘΡ ἢᾶνα 
ΘΡοΐκβη Ζ7, 5811 ἴῃς 1Τιοτά (ΟΡ. 

ι5. {85 54 1ἢ (Π6 Τοτὰ ΟΟΡ ἴο Ἴγτιιβ; 5841} ποῖ [ῃς 15165 
βῆδκε δ [6 βουηά οὗ (᾿γ (4]1, ψἤδη ἰῃ6 ψοιηάδα ον, ΠΘη 

ιό [6 5ἰδυρῃϊοσ 15 τηδάς 1ῃ [6 τηϊάςὶ οὗ [δ ὺ ΤΠδη 8ἃ}} ἴῃ 6 
ΡΙΪης65 οὗ [ἢ 568 5}4]1] οοίὴς ἀονῃ ἔγοτη {Π6ὶγ τἤγοηθϑ, δηά 
ἴὰγ ΔΙΎΑΥ πε ῖγ σοῦ65, δηπα ρὰΐ ο ἴΠεῖὶγ Ὀτοιάογοα ρσαγηθηΐβ : 
[Π6Υ 58}.411 οἱοῖίῃς {πειηβοῖνοα ΙΓ ΓΘ] ηρ ; [ΠΕΥ 514}} 51 
ὍΡΟοη [Π6 ρτοιιηά, δηα 5}4}} ἰγθῦ]6 δὲ Ἔνοῦγ τηοχηθδηΐ, δπὰ 

17 Ὀ6 δϑίοηϊβηῃβαά δἱ ἴῆ66. Απηά [Π6Υ 5}}4}} ἴδΚ ὉΡ ἃ ἰαμπηδηΐϊα- 
[οὴ ἴοσ ἴΠ66, Δηά 54Υ ἴο ἴΠ66, ΗοΥ γί ἴμποιι ἀδϑίτογοϑα, ζἀαξ 
τυαςί ᾿ἸῃΠαθιιεἀ οὗ 5εδίασιηρ τηθη, [η6 τεπονηθα οἱἵγ, Μ ὨΟἢ 
Μὰ5 βἰτοηρ ἴῃ [ἢ6 564, 5886 Δηα ΠΟΙ ᾿ΠΠδΔὈ]Δηϊ5, ΨΏΙΟὮ οδιι56 

18 [Π6ῚΓ [ΟΥΤΟΥ 20 δ οἡ 41} [δὶ ἤδιηῖ 1. ΝΟ 5141} [Π6 5165 

14. [}6 ἐοῤ οἵ α γοε5] 8, μαϊικϑὰ τοοῖς, υ. 4. 

1δ--18. (ΟΜΜΟΤΙΟΝ ΑΜΟΝῸ ΤῊΞ ΡΕΑΙΝΟΕῈΒ ΟΕ" ΤῊΒ 5ΕᾺ ΟΑΞΕΡ 
ΒΥ ΗΕΕ ΕΑΠ1,;} ΤΗΕΥ͂ ΜΟᾺΝ ΑΝῸ ΤΑΚΕ ὕὉρ Α ΓΑΜΕΝΤ ΟΥΕΕ 
ΤΎΚΕ (17, 18). 

1δ. 114 ἐείες «λαξε] ἴῃ οοαϑι-ἰδλη5, ἴΠ6 ἰ5]δη- Κα σουηΐγῖοϑ οἡ ἴῃς 
βεδθοαζά. 

ἐλε τοτρ»αἱ οὗ ἐὰν 2] ναϊρῃϊ τρθδὴ “αἱ ἴῃς τεροτῖ οὗ (Ὦγ (4]1,᾽ Ὀυϊ 
ἤδΙῈ ὈῪ ἃ 5ίγοησ ὨγροΥῦο0]6 (ἢ 6 Ργορῃαῖ ἀρρθαῖβ ἴο σεργδβθηί ἴῃ 6 σγαϑἢ 
οὗ τς οἰϊγβ (411 δπὰ [6 οτἷεβ. οὗ ἴ[πΠ6 ψοιυπάεβα 85 θεΐηρ πεασὰ ἰῃ 16 
πεὶρῃρουπην οοδϑίβ, οἷ. ΧΧΝῚ]. 28, χχχὶ. 16; οἷ. [6γ. ΧΙ ὶχ. 21. 

16. ἴῃ ἴοΐδη οὗ τηουτηΐηρσ ἴΠ6 ῥΓηοαβ οὗ [Π6 568, [Π6 τ] 65 οὗ ἴΠ6 
ὈΓΠΟΙΡΑ 165 δηὰ οἰτἰε5. οἡ 811 ββα-οοδϑῖθ, 5}4}}] ἀδβοθηᾶ τοίη {με ὶγ 
[Ὠσόπθθ, ἰΔῪ δϑίάθβ {Πεῖσ σου δὶ σοῦρε5 δηᾶ 5ἰῖ οὐ [πΠ6 στουῃά (1,41. 
Ἷ:. 10). 

εἱοίλε ἐλενεςείνε Οτ, ἐξ εἰοέλεά, 1.6. Ὀ6 Θηνεϊορϑαᾶ ἴῃ, ὃ6 ΨΏΟΙΥ 
ἀγει Ὁ] ηρβ ; οἷ. νἱϊ. 27. 

11,18. [Τιαπιοηΐ οἱ [ΠΕ ῥγΐηοθβ ονοῖ Τυτα. 
11. ὁ, σεαγαγέρμρ' γεθρ} ἴ1ἰ. ἸμΔ Ὀ [εα “» 0»: ἐλό ξεας. 
εαμ56 ἐλεεῖ» 147γ,γ07] Βαίπογ: οδυδβοᾶ. ΑΟΥ. ““41} ἰῃαὶ μδιηῖ 1" Πα58 

(αἴκεη {πὸ τε. ἴο θὲ ἴο (ἢς 568, ννιΐῖοῖι 15 δἱπηοϑὶ ἢδοθϑβάσγυ, ἱπουρῇ [6 
Ριεβοιῖ ἰοχὶ ἰ5 ΠΠογα ἷγ αὐ ἀφ Ἱημλαῤίἧίαρίς, τείεττίηρ ἴο ἴδ εἰγ. Τῆς 
ῬὮγαβα “" σδιιβεα {Πεῖγ ἴθυτοῦ ἴο Ὀε᾿ ΟΟΟΙΓΒ ΒΕ γα] {ἰτη65 ἴῃ οἷ. χχχὶ!. 17 
562. ΜΙ ἃ αἀϊβεγεηϊ σοπεοιπιοίΐοη (ὁ ἴοσ ἢ), θαΐ {86 5θῆβε ἤεσε οδῃ 

Ἢ Βάγα]γ θὲ ἀϊβετεμῖ, νἱΖ.. πιαὰς {πδὶγ ἴθῖτου ζεῖ, ΤῸ 54 , Βονενοῦ, 
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ΘΔ] 6 ἐρ (ῃ6 ἀδγ οἔὗὨ ἰῃγ [4]]; γεᾶ, ἴΠ6 15165 (μαι 476 ἴῃ ἴῃ 6 
568 5411} Ὀ6 (του ]6 ἃ δἱ [γ ἀδρατίιγθ ἘῸΣ ἴΠπ5 5411 [ἢ 6 
Τοτά ον; θη 1 514}} τπῆᾶκο [68 ἃ ἀδβϑοϊδίβα οἰΐγ, Κα 
[16 οἰτ165 [δὲ ἀγα ποῖ ᾿ηῃδϊτδα ; ψΏδη .7 5Π4}} Ὀτηρ ὉΡ [ἢς 
ἄδθθρ᾽ προη [Π66, δηὰ ριϑαΐ τνναῖθυβ 541} σονεῦ ἴμῃ86 ; ψῆεη 1 
5841} Ὁπηρ ἴῃ66 ἄονῃ ψ τὰ πεῖ [Πδὲ ἀεβοβηά 1ηἴο [ῃς ρὶϊΐ, 
ΜΠ [ὴ6 ΡΘΟΡΙΘ οἵ οἷά ἔἰτηθ, δηα 584}} βεῖ ἴῃ66 ἴῃ 1)6 ἰον 

μαι Τγτα δηὰ ποὺ ἱηπδὈϊϊδηῖβ τλδᾶς {Ποῖν ἴδγγονῦ [6]1 ὈῪ 411 Ποὺ ἱπηδὶτ- 
Δηΐβ 15 ΝΟΥ πηηδίαγαὶ. ΤῊ Ρσοποιη τηυϑδὶ γεεσ ἴο {πε ““5ε85.᾽ Τῇβ 
ΡῬἤγαθα “ἸΏ ΠΔὈΪ Ἔα ἔτοσῃ {πε 5εαϑ᾽᾽ 15 4150 ὑθοῦ τ; “ ἸὨΠΔὈΙἰοα ᾿ τηθδῃς 
δανίηρ ΠΑ Δηΐ5, ποί, ἀτανίηρσ ᾿πῃΔΡ  δηΐϑ5. 

18. 4ώὯ6 το] 866 οὔ Ψζ. 15. Τῆς ἰογμλ οὗ Ὁ]υγ. πον ῆεγα 656 
Οὐουγβ, Δηα Δρρεδῖβ ἴο ὃ6 δἀορίεα ἰῃ ογάδθγ ἴο σαῖῃ ἃ ρϑιδ]] 6] δὰ ἴο 
“415]65᾽ (ΟΥ̓ΔΙΏΔΙΥ ἴοσ) ἱπ ἴῇ6 ποχὶ οἷδυβθ. Ὑπ6 ρῆταθα “αἱ ΠΥ 
ἀεραγίατγα,"" [1τ. ρρέροίγρ᾽ ἰβΒ βἴσχαπρε ; δαΐ τϊρϊ Πᾶνα ἃ ρᾶγδ!εὶ 5. 
οΧἸῖν. 14. 

ΤὨΕ ΕἸΘΡῪ βεθῖβ σοπῆπεά ἴο ψ. 17, Ὀαΐ ΡΓΟΌΔΟΪΥ [Ὠσουρὶ ἀχρ]δηδ- 
(ΟΥῪ διαρὶ]ποαϊίοηβ πὶ να οτερί ἰηΐο ἴπ6 ἴοχί, ψ. 18 ἢδ5 αἷϑδο ὕδεη 
ἄταν ἰηΐο ἰ. ΤΧΧ. τεδάς ἴῃ ἃ βἰιογίευ (Ἵστὰ : 

11. Ηον τί ἴδοι ἀεβίτογεά ἔτοτῃη [Π6 564---ἰἣς τοηονπεά οἰτγ ! 
586 τῃδί Ὀτουρῆϊξ ἢδΥ [ογγοῖ--- ΟἹ 411 ΠαΥ ἸΠΠΔὈΪΔηί5. 

18. Απά [6 15165 5Π4}} θ6 ἰεγτί Πθα---αὶ ἴῃς ἄδγ οὗἉ ἰῃγ (4]], 
Φ. 18 οδῃ διδιάϊγ τεΐίεσ ἴο ἴΠ6 γερο» οὗ Ὑγτε᾽β [4]1, θαὰὶ ἴο ἴῃ 6 [4]] 

1156], χχνἱ. 27 (ΧΧΧΙΙ. 10), ΜΏΙΟΩ Ὀεηρ ταργοϑοηίεα 8ἃ5 διίαγα, 15 
ἀηϑα40]6 ἴο [Π6 ἀΐτρε ἴῃ ἴπ6 τοῦτ οὗ ἴπ6 ῥγησεβ.Ό ΤΏ νϑυβὸ ΑΙ 
Ῥεϊοηρϑβ ἴο ἰἢς αἶτρε διιΐ ἰογηὶθ [πὸ {ταηϑ θη ἴο [Π6 πδχί βίσορῃβ, τσ. 
19---2}. [ἢ [Π6 ρῆγαβα “ 41} Β6ὺ ἰδ ἰϊδη ς᾽ 1 βθεϑ ἤδοάβϑασυ ὙΙΠ 
ΑΝ. (Εν...) ἴο χείεν “᾿μεγ᾽ τὸ [6 8εᾶ, οὐ ψί Οοόσγῃ. ἴο δἱΐεγ [Π6 ῥσο- 
Ὠοθη ἴῃ ογάοδγ ἴο ραϊη [ΠΪ5 56η56. 

19. Ἴγτε 54}1 θὲ ονεγνμοϊτηθα ἴῃ (ἢ στοαί ψαΐευβ, δῃηὰ Ὀτοιρῆϊ 
ἄονῃ ἴο ἴδε ρἱῖ, ψί ἰδ ἀοαδά ἔγοιχ οὗ οἹᾷ : 586 5411] ἤθνϑὺῦ 6 
ἱπμαιϊεα ηοσ ἰουπα ΔΗΥ͂ τηοτα. 

40. τυλέρ 7 5λαϊὶ ὀγίμ 9} Ἐδῖπου ἴῃ σοπποχίοῃ 1 Φ. 19: ΏΕΩΙ 
50.411} τδκα ἴδε ἃ ἀδϑβοϊδῖα οἰ(Υ.. 0: 1 8811 Ὀσίηρ 000 ἄοχ. Τῆς 
ῬΙΌΡΒΕί τεραγάς Ὑγγεῖξ ϑἰηκίηρ θοηθδῖ (Π6 τναΐδιϑ ἃ5 ΠΕῚ Θη ΓΑ 06 ἈΡΟῚ 
[δες ἀεδβοθηῖΐ ἱπηῖο (Π6 Ρἱΐ, (Π6 ρΐασα οὗ ἴμ6 ἀθδά, )ι5ῖ 85 ἰσεαι θην εἶβε- 
γνΠοτα (οἰ. χχχὶ!.) Β6 τηδῖκαβ ἴἢ6 ργαᾶνα [6 δηίγδησα ἰηΐο ἴΠ6 ἀπάουνου]ά 
οἔτῃε ἀεδά. ΚΟ. 15. χῖν. 11, 10. 

ἐλαΐ ἐἰδδερηαὶ ἑμίο {Δε 21] Ἐδίποῦ: ὕδόιι ὑμδῦ ΔΥῸ 50:0 ἀότγχῃ ἰπῖο 
9 Υἱῦ, ππῖο [ἢ6 ρΡθορίθβ. Τῇδα σοϊημλοῃ ρῆγαβα “ΠΟΥ Πα σρο ἄονῃ ἴο 
[6 οἱ 5ῃου]ὰ Ιοηἄογεὰ: 2λαξ αγέ ρος ἄστυ: (ρ45:). ἘζΖεϊκ. 
ΑΙΝΑΥ5 5805 τοί ποῖ ἰμᾶΐ ἃ ροῆα ἄονῃ, Χχν δ. 8, χχχὶ. 14: οἵ. 
15. χὶν. 19, ΧΧΧΥΤΙΪ, 18. 

ΤΒε ““Ρεορῖε οὗ οἱ 6 τὲ ἴποβε ἀδδὰ ίτομι οἵ οἱά, χχχίϊ. 27 
ΤΆτὰ. ἰἰϊϊ. 6; Ῥξς, οΧΙ ΠΝ . 2; μαγάϊν ἢ ποτα ἀδδηϊία σοῦ ἰο 16 ΕἸοοά, 
10} χχῖϊ. 15. 

ἕστο αγίς ο7 ες εαγιλ] ἴ86 πϑῦμοσ Ῥασίβ, 1.6. ἴῃ (6 υπάεγινου]ὰ οὗ 

"- Ὁ 
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100 ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΥΙ.. [ν. 21. 

Ρδτίβ οὗ (ῃ6 βαυίῃ, 1ῃ ρΙαςθβ ἀδϑβϑοϊαῖβ οὗ οἱά, σι ἴθι {παῖ 
θ5ο ἄομψῃ ἴο (16 ριΐ, [ῃαϊ ἴῇοι Ὀ6 ποῖ ᾿ἸῃΠΔ]64 ; δΔῃά 1 5}4]} 
βδῖ βίουυ, ἴῃ [Π6 ἸΔηά οὗ [π6 Ἰϊνίηρ ; 1 Μ1] τηδῖκα [Π66 ἃ ἴβδιτοσ, 
δηά τῃου «ἀασάξ δ Ὧο »ι0γὲ : ᾿ἰῃουρἢ που θὲ βουρῃῖ ἔοσ, γεῖ 
504] τ[ῃοι! Πανεσ ὃς ἐουηά δραΐη, 541 ἰ[ῃ6 ,ογὰ ΟΡ. 

(Π6 ἀεαᾶ (χχχὶ. 14, χχχίὶ. 18--.2δ4; [,Ἅτὲ. 11]. 55; 5. Ιχἱ. 9), ψ] ἢ 
Μ 85 Πε] ἃ ἴο θὲ ςἰζιδίθα 1 (6 Ῥοννεῖβ οἵ ἴ[π6 δαγίἢ οὐ υπᾶάοσ [Π6 θασίῃ. 

ἔρι 2ίαεσς ἀἰφεοίαίε οὗ οἶα] Ασοοτάϊηρ ἴο (ἢ ἰοχίπα] ἰταάϊτίοη (ΒΔΕΙ, 
4 εξ.) ἰῃ6 ἱτια γοδάϊηρ 15 ζξε Ρ]λςεββ..., 0 1 ΧΧ.,  υὶρ. Τα ριορδεῖ 
δσῖὶνεβ ΤΥγα ἃ Ῥειβοηδ γ; ἤθη Ὀυγοα υπηάδγ [ἢ6 568 σῆς ροθβ ἀονῃ 
Ἰηΐο [Ὡς δροάς οὗ [6 ἀδθδά, δῃηὰ ροββὶ ΌΪΥ "6 τεσαγάς [ἢ 8 ““ῥἷδοαθβ ἀ6ςο- 
Ἰαῖς οὗ οἱ ̓ 85 4150 ροῆβ ἄονῃ δηὰ ραϊπμογεά ἴῃ [86 υπάεγνουϊα. Ἐὸτγ 
“δὶ ρὸ ἀονη,᾽" ἡλαΐ γέ ρο᾽16 αἰρτυνε. 
απα 7 «λα δεῖ οἷο»»Ἱ] ϑυοῇὴ δὴ δηι(ιῃθϑὶβ. 185 θη ΓΟ Υ πἀπηδίυγαϊ; 

βοιῃείἱηρ ἰαγογ τηυϑί Ὀ6 βαἱὰ οἵ Τγτα ἴῃ σοπιηυδίοῃ οὗ “ἴδοι 5}δ]ξ 
ποῖ Ὀς ἱππαριϊεά." ΕἸ με: 9207, σεέ (1 γ} ρίογγ, (γεδάϊηρ 2 ἔεια., ψι ἢ 
βηΔ8] γ οἰΐοβθ), ἃ ρίχγαβθ, μόούγενοσ, ΠΟ ΏΘΓΟ οἶδα οσσυγτγίηρ ; ΟΥ εἶβ6 (ἢς 
Το ϊηρ Ργαβι Δ ΌΪΥ Ὀσοίοτε ΓΧΧ. τηιδὲ Ὀ6 δοοερίθα : ΟΣ ΔΣΊ86 (Ξ(Δπά 
ἔουτἢ) 1π ὕ.9 Ἰαπὰ οὗὨ [9 ἡνπρ' ((ἰ[γαςς 6 Ὀ}). 

21. »παξέ ἐλέέ ἃ ζ47707} Ἰ1ϊ., ἸΘΥΤΟΙΒ οὐ εἰφεύγμε210᾽:5----1 1] ΠΥ 
ἀεϑίγου ἴπεθ, χχνὶϊ. 26, χχυἹ!. το; οἷ. 5. Ἰχχὶ!. 190. Οὐ ““τηᾶκα᾽ οἵ. 
ΧΥ]. 248. 

Τῆς ράβθᾶρα χχῖχ, :ὐ---2ι βίαϊεβ (ῃΠαί ΝΕ σδάηθΖΖζαᾶγ σεοεϊνεα ὯῸ 
δάἀεδαιαία τενγατγά ἴοσ [86 βούνίοα δραίηξί ΤΎστο ν ῃ] ἢ ἢε΄ βεγνϑά ἔοσ [6 Πο- 
νὰ. Ηἰβίοσυ γεσογάβ Βἰ5 {πἰσίθθῃ γϑαγϑ᾽ βίερε οὗ Τγγε, Ὀυΐ 15. 5 ]δηΐ ἃς 
ἴο ἴδε ἴϑϑιια οἵ 1. [11 15 ποῖ Κπονῃ (1) ν Βοῖποσ μα ἴοοῖ ἴμ6 οἱ, οΥ (2) 
γνοῖμοῦ ἰξ οδρὶυ]αϊεα, οὐ (3) ῃμείηοσ 6 τεϊγεά ἴσγομι ἢ, Ου ἴδε 
Ψ 8ο0]6 [Π6 5θοοπά ϑιρροβιίίοη τᾶ Ὀ6 ταοϑδὲ ργοῦδῦϊθ. Αἱ ΔΩΥ ταῖς 
ποιϊίμεν ἴη6 Κίηρ ὯΟΓ 15 ΔΙΙῚΥ τοοεῖνοα ψψαρῈ5 (ΟΣ ἢ15 ϑεγνίοθ. Τῆδ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ Μ45 ηοῖ ᾿ἴΘγα}]γ Π11 6114. Νοῦν 

1. ΑἹ] ργόορῇθοῦ 15 τηοσαϊ], 15 θαβθὰ οἡ τηοταὶ σοηῃϑὶ ἀοσγδίίοηβ. δ 
[86 ΡῬτορμεί αἰπὴβ ἢ15 [ἢγεαῖς ἀρδϊηϑβι 15 ποῖ ἴπε ριοξρεηί οὗ Τγτε, "ὰΐ 
115 ὑγἀβ οἵ πεοαγί, ψν] ἢ γὰβ γα 6] ἢ δραϊηβὶ ᾿ομονδῃ, ἀοά ονοσ ἃ]]. 
ΤὨς Βυιηπ],Ἂδαίίοη οὗ ΤΓΘ νγὰ5 ΤΟΥ ]]Υ 45 ροοα 85 115 γυη, ἴῃ 80 (4γ δ5 ἴἴ 
βϑῃονοϑὰ [δὲ [ποτὰ σχοσα ὨΙρθοΥ ἔογοαβ ἰῇ (ἢ6 ψου]α (ἤδη 1156]. 

2. ΡΙΟΡΏΘΟΥ ἰ5 αἰνναγβ 684] ἴῃ ἰΐ8 ἀε]ποδίίοηβ. [5 [ἢγοαΐβ δηά 
ῬΓΟΙἾἶ565 ἃγα ΑἸ1Κ Βυροσθο σαὶ οί ποσ ΠΟΥ σοησοσῃ 5γ86] οὐ 186 
ῃδίϊομβ. Αμῃηὰ ἴῃ στεραγὰ ἴο δι] α]πηθηΐ [ἢ 6 βαπλα σϑηδγαὶ ὑυ ποῖ 165 πιβῖ 
θὲ δρρ δὰ ἴο ἃ}1} ρυόρμβοῖββ, ἴοβε οἵ τεἀθιηρίίοῃ δηᾶ ἴῃοβε οἔ οδἱα- 
ΤΥ 411κ6. ὍΤΠδ ἔοσπηοσ γα ποὶ ἔ16]16ἀ αἱ οὔσθ, ποὺ αἵ 4}} 1116 ΥΆ ΠΥ, 
Ὡοιῖμεν πορὰ νὰ ἐχρεοὶ ἱπητηθάϊαία οἵ ᾿ἰΐθγαὶ (] ΒΙ πχθηὶ οἵ (ῃς Ἰαἴζου. 
Αἱ ἴπε “δὴ ἴἴτὴς ἴῃ τερατά ἴο Ὀοίῃ ἴἴ τασδὶ Ὀ6 πηδϊηίαἰηθα ἴπαΐῖ [ἢ6 
Ῥτορμεῖβ ὑμαρίρρα ἴῃς [16] πγεηΐ 5 [ΠῈῪ ἀαβοῦῖθε ἰῖ., ΤῊΪ5, πονγενοσ, ἰ5 
Ρασί οἵ (πεῖν [Δ θα ]15πὶ; [ἢ τροσὰ]ὶ οἰθιηθηΐ ἰ5 αἰνναγϑ (ἢ 6 τηδῖηῃ [Ὠϊῃρ' ἴῃ 
{Πεῖὶγ Ῥγορῆθοῖθβ. ὙὟΒδαιὶ {ΠῈῪ ρτυεάϊοϊ ἰβ [μ6 Ὄχι το οὗ [εβονδὴβ 
ΤΏΊΟΥΑΙ τα]ς οὗ [π6 νου] ; ἴῃς ,ογηε ἴῃ νη οἢ ([Π6Υ οἱοίῃα 1815 Ἔχ οη 
ΤΏΔΥ Ὡοΐ Ὀ6 αυἷΐα [Παὶ ρίνεη ἴῃ Ὠἰβίογγ. 
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ΤῊΣ νοτγά οὗ ἴῃς ΤΕ σᾶπὴς ἀρδίη τπηΐο Π16, βαγίηρ, Νονν, 27 
[οι 5οη οὗἁ πηδη, ἴαϊκα ὉΡ ἃ Ἰδιηγθηίδίοη [ΟΣ Τ τὰ ; ΔΠα 58 Υ β 
πηΐο Ἴγτι5, Ο ποὺ ἰΠδΐ δῇῖ 5διἰὰδΐθ δὲ [Π6 δπίτυ οὗ [Π6 568, 
τυλίολ αγί ἃ ταοτοῆδηϊ οὗ [6 Ρ6ΟΡ]Θ [ΟΣ ΓΔὴγ ἰ5165, ΤΠ 5 
5Διἢ (ῃ6 Τιοτά σοῦ; Ο ΤἼγπιβ, του ἢ αβί 5414, 1 {7 οὗ 
ρογίδος Ὀδϑαυίγ. Τὴν Ὀογάδγϑ αγὲ ἴῃ [ἢ 6 πηϊάϑί οὗ ἴῃ 6 5685, 
τ[γ Ὀυ!]Πἄθτβ ἤᾶνα ρεγβοϊβα τὴγ Ὀεδυΐγ. ΤΏΘΥ ἢδᾶνα πγδάς 
411} τὴγ «ἀξ Ὀοατάβ οὗ ἢν ἔγεεβ οὗ 5861: {ΠῸΥ Ὠᾶνα ἰαΐκθη 

χῳι ἡ 

(Γη. ΧΧΥΠΙ. ΠὈΙΒΕΟΘΟΕ ΟΥ̓ΕΕ ΤῊΕΞ ΟΝ ΝΈΑΙ, ΟΕ ΤΥΎΥΚΕ. 

ΤΟ Ἰαϊιθηΐ στερσγαϑοηίβ Ἴγτα ὑπάεν ([ἢς ἤρυχε οὗὨ ἃ ρδ]δηΐ, τὶς ἢ] γ- 
Ἰλάδῃ δῃΐϊρ, σἰδεγεὰ ὈΥ ἢδῦ ρ]]οΐβ ἱπῖο ἀδηρθύουβ ψγαΐίθιβ αἀπὰ βυβεγηρ 
βῃργοοΚ. Τῆὴε ράβθασε ἢδΔ5 ἴγεθ τιδίη αν 5] ἢ 5: 

(1) στ. 1-ττῦι .. Τα 5810, Ποὺ {{Ππ|Ό6γ5, ιγηἸβῃϊηρθ δηά τιδηπίηρ. 
(2) υν. 12--ΞὮἢ5. Τὴδ ννᾶγεβ διά τῃθτοῃδηάῖδα ἢ νοὶ (Π6 πᾶ- 

Εοῃβ ας εσ. 
(3) συ. χ6ὅ--2Ξ26. Ηεῖ Ξῃιρντθοῖς : σοηβίεγπδαίίοη οὗ βϑδίαγίηρ πηθῆ 

(υῦ. 26---31}; τῃ εἰν Ἰαιηθηξ ονεῖῦ ΠεὲῚ (ζζ. 32---36). 

φψυ. 1--|.ὸἃ;ἷ. ΤΎΥΒΚΕ ΑΘ Α ΘΟΑΙΙΑΝΤ 5ΗΙΡ. 

2, Ἐογ ἴῃ6 ρῆγαβε “ἴδ Κ6 ὉΡ ἃ ἰδπιθιίδιοη ἢ οἵ. χὶχ. 1, χχνΐ. 17, 
ΧΧΥἹ. 12, ΧΧΧΙΪ. Δ. ὙΠ ψοΓ͵ά 15 ἰθοῃηΐ08] ἴοσ ἴΠ6 ἀϊγρα. 

8. εὯη17.)», οὗ 144 5:4] ἰἴϊ. ἐγιέγίθς, τεϑίθεγθημοα ροβϑι]ν θεΐηρ' ἴο ἴῃς ἔννο 
Πασρουτβ οὗ Τγγε, ος οὗ ψὶςῆ νᾶβ ἴἰο ἴῃς Ν.-Ε. οὗ [ἢς ᾿ἰ5]δηά, ςΑ]1εἃ 
ἴῃς δἰάοπίδῃ Ὠδυθοιυγ, Ὀδοϑιβα Ἰοοκίηρ ἰονναγάβ ϑίάοῃ; δηὰ [6 οἴποσ 
οὐ ἴῃς 8. οΥ 5.-Ε. οὗ τῆς Ι5]δηά, ἴῃς Ἔχαοί ροβιιοη οὗ νοι ἰς ὕποοῖ- 
ἰαἴη ονἱηρ ἴο (ῃ6 51π|ὴ05’ ψν Ὠϊο ἢ Πα5 (κε ρΐασθ. 866 ρ]αῖα ἰῃ Εδν)]Ἕη- 
δου, ῥωρεία, Ὀ. 71. 

2εοῤίε 3ῶγ νιαρῈγ ἐδ 45] ῬΘΟΡΙΘΒ ὉΠῸΟ ΙΏΔΗΥ Οοδδίβ, οἵ, οοιπίτοβ, οἷ. 
υῦ. 3,6, 15. Ηετ (ταϊῆς ψ τ [Π6 ΡΕΟρ]65 εχίθηάεά ἴο τῆδηγ δηὰ ἐϊ9- 
ἰΔηΐ σοδϑι]Δηα5. ᾿ 

4, ὀογωΐγε.. π|άδέ οὗ ἐλ σεας] 1ἰϊ. ἀδαγέ οἵ ἴῃς 5εᾶ5, ἃ ρῆγαββ νῃϊο ἢ 
ἈΡΡΘΔΙΒ ἰ0 πηϑδῃ ποΐ ““αγ ουΐξ αἱ 5ε8,᾽" Ὀαΐ, ἴῃ (Π6 ἄεξερ ψαϑίοτβ οὗ ἴῃ6 
868, οἢ, χΧΧΥ. 2, 8; Εχ. χν. 8; ]οη. 11. 3; 5, χὶνὶ. 2. ὙΤῆδ ἴογηι 
““Ῥογάειϑ ἢ βθειὴβ ἴο τχβδῃ ϑίδίίοη, χῃοοσίηρβ (Ψ. 25). Τῆς ῥγοιά βῃΐρ 
νγ»5 σοηβοίοιι οὗ με θεδυῖῦ. ὍΤδα 5ὮΡ 15 4 ἤρυτεα ογ ἴΠ6 τωδυ πα 
εἰἴγ, [6 τηϊδίγοϑβ οἵ ἰγβᾶβ, Ὀ811 ΡΟ δὴ οσεδῃ τόοῖ,, 85 1 τιοοχϑὰ ἴῃ 
τῆς 5ὁεᾶΔ. ΤΒδ οἷἱγ νδϑ ψιπουϊ ἀουθδὲ θαυ} (οἢ. χχνἹ. 12); ἃ 5ἰπιὶ- 
ἰὰὺ ῬὮταβθ 8 υβϑρὰ οὗ [ϑγιβα θη, 5.], 2 (5. χῖνῇ!. 2); [8π|. 11. 15. 

συ. 5, 6 ἴΐ6 5ῃ10᾽5 {ΠΏ 615. 
»ηασΐε ἐᾷν ΞΡ ὀοαγα] Ὀν110 ΒΥ ῬΊΔηκΒ. ΤῊΣ ψογὰ 15 μα, τείευτηρ 

ἴο {86 ἵνο τῖρ5 οὗ [6 5ῃ10Ρ, σογγεβροηάϊηρ ἴο ομβ δῃοίδμοσ. 
» Ἰγεςς οὗ 5217] ΟΥ, φῥγέιδες. Ὅῇα ἴτεα ἰ5 τηθη]οηθα 85 Πιση 5ἢ- 

ἵησ, δἱοὴρ σι (ἢς οσράδν, [Π6 ῥγηοῖραὶ τηδίοσίὶ ἔογ δυ]άϊησ ἰῃς 
ΤορΙο, τ᾿ Κίηρϑ ν. 8. Θϑηΐγ Ψὰ5 {πὸ Απηοχϊζε ἤδιὴς οὗ Ηδεοῃ, ννῃς ἢ 
τῃ6 δἰἀοπίδης οα]]οα δίηοη (Πδαῖ, 11}. 9)ὲ. Αὐσοογάϊησ ἴο ϑοξγαάεσ 
(ΚΧ 47. οα Ῥεῖ. 111.0; 1 Κίηρβ ν. 13) ὈΟΪῈ πδηλεβ 6 γ6 υϑεα ὈΥ ΠῸ 
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οοάδῖς το [ δηοη ἴο Δ ΚΕ τηδϑοῖβ ἕο 66. Οὗ [ἢδ οαδϊκξ 
οὗ Βαβῆδῃ ἤᾶνα [ΠῸῪ τηδᾶὰδθ [16 ΟΔΙ5 ; [Π6 σοϊήρϑην οἵ [(ἢ68 
Αϑῆυσιϊοβ πᾶνθ τηδαα [ΠΥ ὈΘΏΓΒ65 οὐ ἱνοτυ, ὀγομρλέ ουΐ οἵ (ἢ 6 
15165 οὗ Ομητπ). ΕἼΠ6 θη ἢ Ὀτοϊάθγεα ψοσκ ἔγομι Ερυρί 
Μὰ5 ἰῃαὶ ψὨϊοΣ ἴῃοι βργεδάδϑδι ἔογίῃ ἴο 6 [Ὡγ 541]; ὈΪὰ8 
δΔηα ρΡυτρ]ε ἔτοιῃ [ἢ 6 5165 οὗ ΕΒΔ ἢ ννὰβ [πΠδἴ ψΏΙΟῆ σονογεά 
[ἢ686.. Τα ᾿ῃῃδὈϊϊδηῖϊα οὗ Ζιάοη δηὰ Ασνδ ψεῖε τὮγ 
ΤΩΔΙΏΘΙΒ: [Ὦγ 156 2πόη, Ο Ἴγτυβ, δα ψοῖα ἴῃ ἴἢ66, 2676 

Αϑβϑγγίδηβ. ΤδῈ πάπα ΗἩδυτηοη ΡΟΞΒΙΌΪΥ οἰρηΐῆεβ “" βαογοα ᾽ τηουπίαδίῃ, 
Ῥεΐηρ ἀμδ ἴο 115 δῃοϊθηϊ βϑδῃοίιασγ. ϑεηΐσ, δηᾶ δίτίοῃ, 15 βιρροβεὰ ἴο 
τ Δ ““οοδί οὗ τ4]].᾿ 
Οἡ ““πηᾶλϑῖ᾿ οἷ. 15. ΧΧΧΙΙ. 22. ΒΘΙΠΟΙ δὴ δοίυδὶ οδάδσ νγ)χαβ δυθὺ 

τιϑοὰ ἴο θὲ ἴῃς τηᾶϑὶ οὗ “ 5οπηὲ ρσγοδῖ διωσηῖγα ἢ τῇδ ὨᾺ πποοσσγίδιη ; [86 
Ριορδεῖ, [που ρΡᾺ τόσα Ἔχδοῖ ἴδῃ τηοβῖ ρσορῃείϑβ, 15 50 ἃ ροεῖ. 

6. ΤΠῇε οδιῖβ οἵ ἴδε ρστεδῖ Ξῃ!ρΡ ννεῦα πηδάς οὗ οἂκβ οἱ Βαβῆδῃ ; οἵ. 
15. 11. 12; Ζεοδ. χὶ. 2. ΤὮδ ἴοσπὶ ““ΟΔΙΒ᾽ ΟΟΟΙΓΘ ἴῃ ΔΠΟΙΒΟΙΓ ἰοστῃ, 
Ψ. 27. Ὀυϊ ΡγοῦΔΌΪΥ ΜῈ πο αϊβδγεηος οὗ τηδαπῖησ. Ὅδα τοβί οἱ ἡ. 6 
βῃουἹὰ τοδὰ: ὉΔῪ ἀθοῖς ΠΟΥ τηϑδᾶθ οὗ ἹΨΟΣΥῪ (ἰπ]514) 1π Βῃοση σοοὰ 
ἔγοσῃ ὍΠ6 18108 οὗ ΟΠ στ (186 νγνογὰβ ὑδῖἢ ἰθαϑϑμυγ 5μοι]ὰ ηο ἀουθί Ὀα 
τοδὰ ὀΐλεαςς δ», ἴῃ [μΘαβϑυτ). ΤὨΙβ ἴγεὰ 15 τηθηϊ πε 85 στονίηρ ἴῃ 
ΙδὈδῃοη, 15. χὶϊ. 10, ΙΧ. 13; 1 15 ἀϑύδ!]γ οοῃοίετοα ἴο Ὀ6 ἴῃς ἴσζϑε 
σΔ]]εὰ ἴῃ Ατδρὶς βου θη, ἃ βρθοῖθβ οὗ οδάδσ. ΟἸδεῖβ σοπϊθηὰ ἔοσ Ῥοχ 
οΥ ἰασοῆ. Τβε ἴόστῃ “ ἄξοκ ̓̓  15 ΠΠΈΟΓΔΙῪ “ θοαγά,᾽᾽ ε.Ρ. οὗ [Βςὲ Ὀοαγαάϑ οἵ 
πε βδῃοίιδιυ, Εἶχ. Χχυϊ. 15 σέ. ΟΕ 15 Ογρσιβ, οδ]] θὰ δἴεογ ἰδ6 
ἴον Κιίοη (1,γηα κα), θυ ργορδΌΪΥ [Π6 ἤδπηα δαὶ γαςθα ἴμ6 οοδϑῖς οὗ 
Αϑῖα Μίπον δηὰά ἄτστεεδοα ΟΥὐὁ ρούθδρβ ὄνεη οἱ [{]γ (Π δῆ. χὶ. 320; 1 Μδοο. 
ὅ. 1, Υἱ1]. 5). 

1. Τα τἱρρίηρ δηὰ διγηβῃϊηρ οὗ [86 510. ΗΕοΥ 541] (ἀποίθηϊ δ ρ8 
πϑι 8} }γ δὰ Ὀυϊ οη6) ψᾶ5 εἰ γοϊἀογοα ὑγβϑιβ, ης ᾿ἴποη, ουΐ οὗ Εργρῖ 
(χνὶ. 1ο). Ἐδηάεγ: ὉΣΟΙἀοχθᾶ ὈΥΒΒῚΒ οὗὁἩ Ἐργρῦ ἯὙΔΒ ΤΥ 5811, [0 Βοσυθ 
ἴο ἴ:90 ΖὉΣ ἃ ῬΘΏΏΟΣ. Ἴδε Πδρ ργοόορεσ βεεῖῃβ ἠοῖ ἴο ᾶνε Ὀδδη υδεὰ 
ἴῃ δποϊθηΐ πανϊραίίου, 115 Ρυγροβα νγὰβ βεσνεὰ ὈΥ͂ [ἢ 581], 85 ἴοσ. Ἄχϑιῃρὶς 
αἱ ἴῃς Ὀδί116 οὗ Δοίϊατα με 5810 οὗ Απίοηυ νγὰ8 αἰ ϑερυϊϑηθα ὈΥ [5 
ΡΌΓΡΙΕ 5411. Τὴ νογὰ βϑϑῖῃὴβ ἴο τὭθ8ῃ 5811, 5. χχχὶ. 232. ἡ 
“υχοϊάογοά᾽" οἷ, ὁ. χνὶ. 10, 13, 18. 

ἐλαέ τὐλέελ εουεγεα ἐλεε] 11ϊ. ἐὰν εονεγέρρ᾽ (ἴῃ 15. χῖν. 11 ἃ σονοσϊοῖ, οἵ. 
15. χχῖ. 18), Οἰ ΠΟΙ δὴ δυνῃϊηρ, ΟΥ ΤΏΟΤΕ ΡΓΟΡΔΟΪ ἃ σδρίη, [6 5465 δῃὰ 
τοοῖ οὗ ψῃοἢ ψνοτὰ οὗ ἴῃ ἔπε 5ἴι δ ἡδηηθα. 

1λε ἑπέες οὐ Εἰἐλαλδ Τῇ ἀδη. χ. 4 ΕΠ Ι5Βδἢ 15 οἣβ οὔτε 50η5 οἵ ͵ ανδῃ, 
1.6. Ἰοηΐα οὐ ατεοίδῃ Αϑία. ΤῇςῈ Ταῦρ. τοηάδιβ ““σΟΙΠΥ οὗ [{{4]γ.᾿ 
(65. σου θἷηοβ [6 πδιὴς νἱτἢ Ε1}15, δηα υηἀογβίδηαϑ [6 ΡεΕΪοροηδϑι8 ἰῃ 
σόπογαὶ, ΠΟ Β ννὰ5 σου ]ν ποίβά ἰογ [6 ἀγε65 τείδεγγαα ἴο ἰῃ ἴῃ6 νεῖβθ. 

8 “εφ. ὍΘ τηδηηΐϊηρ οὗ [86 βῃϊρ. ΤῈ ἱπῃδθιαηῖβ οὗ ϑδιάοῃ δηὰ 
Ατνδὰ νγοσὰ ποὺ σονγοῖβ, δηᾶ Π6Γ ΟὟ νν 156 ΏΘη ΠΟΥ βίθοσβιηθῃ. 

ἐὰν νῬια»ὴρ67.5} ΣΟΎΘΙΒ. ϑι᾽άοη ἰΔΥ ἴο ἴῃς Ν. οὗ ἴγτοα, ἀροιυΐ δ] ΨΥ 
Ῥεΐνοθῃ ἰὶ δηὰ Βεῖπιϊ, πὰ ννὰβ ρσοθδ ὈΪ ἴῃς οἰάεβὶ Ῥῃορηϊοίδῃ ἴονη, 
Τγεα Ῥδίηρ ἃ οοϊοηγ. δί᾽άοῃ 5 ἴῃς βηβίρογη οἱ (δῆδδη (σε. χ. 15), δῃὰ 
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[ὮΥ ριοΐ8. Π6 δηςϊθηῖβ οἵ θὍ4] δηαᾶ {6 ψ156 γπόχ [Πμογθοῖρ 
ΜΕΘ ἢ {πες {ΠΥ σΔΙΚΘΓΒ : 4}} ἴῃς 5105 οὗ ἴῃ 566 νι {Π6 ΙΓ 
ΤΩΔΙΙΏΘΓ5. ΟΓΘ ἴῃ ἴῃ6 6 ἴο Οσσυργ [ΠΥ τρετομδηάῖθβοθ. ΤΏΘΥ τὸ 
οὗ Ῥειβία δηᾶ οὗ [μι δηά οἵ Ρῆμπι γγεσα ἴῃ 1Π1ὴ)6 ΥΩ, ΤὮΥ 
ὭΘη οὗ Ψψὰγ: ἴΠ6νῪ Ὠδηρεα [6 5ῃ|61]4ἃ δηᾶ πεϊπηθῖ ἴῃ [ῃ66; 

'5 ΟἈ]16ἃ Οτεαὶ διάοη ἴῃ [οϑῇ. χίχ. 28. [ἰ ἰς ἔτεαιθηιν τείεσγεά ἴο ἴῃ 
Ηοιμεσ (6.5. ΖΜ. 7. 2900), ψψῆο ἀοεβ ποῖ τηδητίου Τγτα. Αἱ ἃ ἰδίου [ἰπ6 
Ἴγτα ΘΟ] ρβθά ἤϑὺ πιοίμοσ ἴῃ ρόνεῖ δηὰ ψεῖ ἢ. Ατναὰ (Ατσδάι5) ᾿δΥῪ 
ΟΎΘΔΙΪΥ το ἴο ἢ Ν, [10 νὰβ θ011 ΟἹ ἃ 51:28}] ἰ5]δηἋ, οὐσ Ὅπὑ)ῦο τ 1}165 
ἔγτοῦὶ ἴῃ6 τηδὶ ]δη, δπὰ, Ὀεΐησ ψιουϊ παίαγαὶ Βαυθουγβ, ῥεῖα ΨΕΓΟ 
Ἰαθογίουϑ!γ σοπϑδίσυςίοα οὗ ἢυρε ὈΪοςΚε οἔβίοῃσ, τό δεῖ Ἰοὴρ ὉΥ 7 Ὀτοδά, 
αὐυδττοα οἡ ἴδε ἰϑσ]ϊαηά. [{ νᾶϑ ἀερϑηάθηϊ ίοτ νναΐθυ προ [Π6 πηαϊ ]δηά, 
Ὀυΐ ψΏΘη 1ἴ5 ΒΌΡΡΙΥ ψ85 ουϊ οὔ τεοουῖβε νγὰβ δα ἴο ἃ ρον εγα]} βρτείηρ οὗ 
ἔγεβῃἢ ψναῖοῦ νοῦ γγχὰ8 Κπονη ἴο τίβε ὑπάσγ [ἢ6 5εὰ ἴῃ ἴμ6 οβδηηεαὶ 
Ὀείνοοη (δ6 ἴον δηά (6 τη π]απὰ. ΤὨβ βργίηρ νγ88 ἰϑοϊαϊοα δηά [ΠῸ 
ὑναῖεγ Ὀσουρῆΐ ὈΥ ἃ ἴὰδε ἴο (ἢε Ξκυτίασθ. Ὅῇα βρυίηρ 15 βαἱὰ 5{}}} ἴο ὀχἰϑί. 
Ατνδά, πον Βυνδά, οτ, Ευτεϊάεῃ, ἰ5 οἴϊδη πηθητοηδα ἰὴ [6 Αϑογτίδη 
Απηδ]5. Τρ] δι Β-ΡΊ]εβοῦ 1. (ς. 1100) ει ραυκεὰ οἡ 58105 οὗ Αγνδὰ δῃὰ 
54116ἀ ουἱϊ ἰηῖο “86 ρτοαῖ 568,᾽" Π ε]., Ζαγαά. Ρ. 281 ([6 54 ῃγχ6 Θχργαββϑίοῃ 
ἰ5. υϑεα ὈΥ Δῃοῖδοσ Κίηρ οὗ Πἰπηδοὶξ, Θογδάεσγ, ΚΑ 7. Ρ. 184, οἡ τ Κὶ ν᾿. 12, 
οἷ. Ρ. 104). ὅ8εε οδδτιῖ οὗ Ατνδά, αν)]., δωη. Ρ. 74. 

9. αμεΐεηίς οὗ Οσεὐα Τῆς ΘΙΘΓΒ, ἃ [116 οὗ ποηοὺγ οἵ οἥϊοο, ἰἢς 
τηλρ Ξίγαῖεβ, ΡΥΟΡΔΌΪ δ͵5ο ἴἢ6 “ ννῖβα τηθῃ {πούθοῦ᾽ 15 ἃ βειῃη!-οβῆοΐδὶ 
[π|6 (οί. ν. 8. ΤὨε ρονεῖ οὗ Τγτα νγᾶβ Ἔχεγίεα ονεσ 4}} μοῦ ἀερεηάθη- 
οἶδ5 (χχνὶ. 17}ν ἰπ ΨΒΙΟ. τθὴ οὗ [Π6 Ὠρῃοβί ροβιτίοη θηϊογθα 41] γδη 5 οὗ 
ΠΟΙ δεγνίοθ, Ἕἀδθα] ((ῃς οἶαβϑῖοδὶ ΒΥΌΪος, ἢον [08 61]} 15 5᾽1παῖοα ποῖ ΔΓ 
ἔτοτα ἴῃς τἷνεσ Αἀοηὶβ ([Ὀγδῃἢϊπ) δοθμθνναὶ ον 20 στηϊϊος Ν. οὗ Βείτιϊ 
([ο5}. χα. 5; 1 Κίπρβ ν. 18, ΕΝ). ΤῇἊ ἴον νὰ8 ἀανοίθα ἴο (ῃ6 
ψνουβἢΐρ οὗ ΒεΪιῖὶς (Αβιασγίε) δηὰ Αἀοηΐβ, οἷ. οἡ οἰ. νἱ], 14. ΤὨΘ Ὠδῖηθ 
ΔΡΡΘΔΙΒ5 'ἰῃ ἴΠ6 Αϑϑυγίδῃ ἱπϑουρίίοηβ, Π 6]., ΖΦ αγαά. Ρ. 283. 

ἐλ» εαἰξεγ.}1 Ματϊῖσ. 5Ξἴορροτβ οὗ σμ ηΚ5, οἀγρϑηΐογϑβ. 
20 οεγμϑν 1Δ}» νιογελαρμα 154) Ὁ0 δηά19 ΓΔ γΆΣΘΒ. ΤῊς σχεργεϑοηϊαϊϊ ου 

ἷς [δι (ἢΠ6 ρτεδῖ βῃΐρ νγᾶβ αἰϊεπἀ δὰ οἡ ὮΥ δ}}: (ἢ β}ρ5 οὗ ἴῃς 566 ψ τ 
(Ποῖγν βδίϊοσβ, ῆο βουνὰ δος δηὰ ἀοὶϊνογθὰ ΠΟΥ ψνᾶσθβ ἴο ἢδι, ΟΥ ΨΟΙῈ 
οοσαρ᾿οα δρουῖ ἴσῃ (Φ. 27). 

10. Ηεῖ τηξδῃ οὗ νδγ. : 
ΗΕΙ τλοσσθηδυίαβ γαΓῈ ἀγάννῃ ἔγοϊῃ 411 αυαγίοιβ οἵ ἴΠ6 νοῦ. Τα 

Ρέορΐε οδ]εὰ Βεσὰ “(ΠΕ οἵἨ Ρεγϑβῖα δρρεᾶγβ δίοηρ ψἱτῃ Οὐ ἀπά ῥμαυΐ, 
Αἰτισδ Ρθορΐθ5, ἴῃ τῇς δύῖὴγ οὗ ὅορ, οἷ.. ΧΧΧΡΥΊΙ. 5, ἴῃ ψῃϊς ἢ, Βούγενοσ, 
ὩΟΓΓΠΘΤ ΠΔίΙΟἢ5 ἃ9 Οοπιοῦ δηα ΤοΟρδιτηδῇ ΔΓ α͵5ο τηυκίογοα, Τἢα Βοβί 
οἵ αορ ἱποϊπάδς ἴῃς ἡδίϊοηβ ᾿γίηρ ου ἴπ6 οὐδ κι τ5. οὗ [6 Κηοννῃ ψοσ]ά, 
δῃὰ Ρεχβὶδ τηϊρϊ Ὀ6 παπηθὰ διηοὴρ ἴμθηλ, (Βουρὴ ἴῃς ἢγϑὶ σογίαίη τλθη- 
ἴοι οὗ [πὶ σου ΠΙΓΥ͂ 15 ἰῃ ΕΖΥ. ἷν. 5, ἶχ. 99. ἄο. Οἰδεῖβ μανὲ ᾿μβουρμὶ 
Βοστα οὗ βοὴς Αἰτγίσδῃ ρεορὶβ. [μιὰ ἰβ πδπηδά, οἢ. χΧχχ. 5, δίοῃρ 11} 
Ου5ὶ} δηὰ Ῥδαυῖ, 45 41116ὲ5 οἵ Εργρι ([ετ. χῖὶνξ 9); δπὰ ἴῃ ἀδῃ. χ. 13 
1ἀϊπλ 5 (86 βιβίροσῃ οἱ Μίζγαϊπι (Εργρί). ἰῃ 15. ᾿ἰχνὶ. τὸ [μιὰ 18 
πδιμοά αἴϊον Τδιβῃϊϑἣ, ἀπὰ ρυοΔὈΪΥ βοῖὴθ ὑβορὶς ἱγίηρ οἡ ἴ86 Αἰτίοδη 
ἑςοαβί, ἾΝ. οἵ Εργρί, ἰ5 τείειγεὰ ἴο. Ῥδαϊ (ἄδη. χ. 6) 15 βοὴ οἱ Ηδπι, 

ΕΖΕΚΊΕΙ, 123 
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186 56εῖ ἑοσίἢ τῃγ σου 6] ]η655. ΤΕ τηδη οὗ Ασνδὰ υἹἢ τη 6 
ΔΙΠῚΥ τῦέγὸ ΡΟΏ ἴὮγ νν8}}5 τουηά δουΐ, δηα [ἢ6 (ὐδιητηδα!τβ 
ΜΕΙΘ ἴῃ [ἢγ- [ΟΥΘΙΒ: [ΠΟΥ Ὠδηροα {ΠΕῚῚ 5}16145. ὑροὴ [ὮγῪ 
ΜᾺ}15 τοῦηα δρουῖ; ἴΠῸῪ ᾶναὲ τρδᾶθ τῃγ Ὀδδιίγ ρετέεοϊ. 

δηὰ Ῥγοίῃεγ οἵ (ἢ (Εἰ ἰορία), Μιζγαίτα (Ερυρι) απὰ σδηάδὴ (Ῥῃμοηϊςοϊδ). 
[ῃ ΕΖ. χχχ. 5 ([εἐζ. χὶνὶ. 9; Νδῇ. 111. 9) (16 Ῥεορὶβ 15 δὴ δ}}} οὗ Ἐργρί. 
1,ΧΧ. τεμάοσϑ ᾿γθίδηβ. Τὰ ἱπῃ Δ] δη5 οἶς ννοβίθσῃ Ἐργρὶῖ, οὐ ἴῇοβθε οῃ 
1ϊ5 ννεδίθγῃ Ὀογάθσ ΤΑΥ͂ ὑὕ6 Γοίογγθα ἴο, 

ἐλεν λαηπρεῖ ἐλε τλϊεί] Τῆς στοαὶ 5 ἷρ 15 5111} ςὡροΐζεπ οὗ. Α ἤρυτε οἔα 
ΒὮῚΡ 50 δάογιεά δηὰ ἀγεββεα ἢ νγεᾶροηβ θηρ Οἡ 115 51165 15 ρσίνθβῃ ἴῃ 
1,γατὰ, Δηέμφυσά, τι. Ρ. 388.( ΤῊ ρτδοίίοθ οἵ μαηρίηῃρ ψνοᾶροῃβ οἱ 
Βυϊ]άϊηρβ τγ85 οὶ πη κΚηονν ἴῃ 15γ86], ϑοὴρ ἰν. 4 (ι Μδος. ἱν. 57). 

11. ευὐὐϊὰ ἐλῆης α771}}] [1 ἰδ Βοδύσθὶυ ροβϑίθ]α ἴο τεπάεγ: σφε δ 
“γυαά, ἐλεν τυεγέ τἈϊη6 ἈΥγ. ΘΟΙῈΘ ῬΓΟΡΘΥ πδιὴδ 565 γεαιυϊγοα: [ἢ6 
τηθῃ οἵ Ατνδὰ δῃὰ οἵ... Οὔσῃ!}] οοη)εοίαγεβ Ἡ δι Βίοη (χὶν}}. 15, ΧΙν  . 1), 
οἴδιετβ, Ομ οἶδ. 

ἐδε σαν» αα 1.5] Α Ρτορδσ ἤᾶῦλα ͵ἰβ σου! Υ ἴο »ὲ ἐεχρεοῖϊθά, Ὀυϊ ηο 
λςθ, (διμπιδὰ, 15 Κῆονῃ. ϑοὴβ ἢδᾶνα διιρροσίεα “ἼΠΟΥ οὗ Οἀοιηοῖ,) 
αἱ δὴ δᾶ]. 15. ποῖ ἰουτηθὰ ίγσοτη σοηιοῦ; (ογῃ., Ζειμδηίεβ, θη. χ, 18. 

Οἰδοῖβ ἴακε {πε νοσὰ 85 8Δη δρρε]]δῖῖνε : ὀγατε τυὰ 7107. 

1..--9δ6. ΤῊΕ ΜΑΚΚΕῚΤ ΟΕ ΤΎΞΒΕ. 

ΘΕΨΘΓΆΙ ΤΙ ρ5 ἃΣα ἴο θ6 ΟὈβογνεὰ ἴῃ (15 ρᾶβϑᾶρε: 1. Τῆδ τοργαβθηΐδ- 
(ἴοῃ ἰ5 ποῖ (ῃαὶ Τγτε ἰς ἰσγαάθὰ ψ ἢ ὈΥ ἴῃς πδίϊοηβ, [ποῦρἢ (ἢ]15 15. [86 
[λοῖ ᾿γίηρ υπάδτ ἢ ἤρυταβ ορογεα. Τῆς πδίϊοηβ ἃγὰ ἢοϊ συϑίοΠΊ Γ5 
οἴ Ἶγτε. Ὑγτζτε πεῖ Ποῦ Ὀὰγ5 ΠΟΥ 56115, ΠΟΥ ἀοδϑβ 588η6 ἜἌχοῆδηρε ομδ δια 
ἴοσ δῃοΐμοσ. Τδα παϊϊοης γα ἀδ7 τηϑυοῆδηϊβ, ψῆο Ὀχηρ ἴο ΠΕ νΆγ65 
ἔτοτῃ Ἔυ ΙΎ ἰδηᾶ ; οὐ ἴΠ6Ὺ ἃγὲ δοῖ ἀδβροηάθηίβ, δηῃὰ ἴῃ 6 τῃηουοῃδηάίςα ἢ 
(Δ6Υ Ὀτηρ ἰ5 ἃ ἰΠρυΐϊς ψηΐοἢ ΠΟΥ τοηᾶθυ δ (.. 15)ὲ. ὙΏΕΥ δῖα ΠΟΥ 
5} )εοἴδ, τηϊηϊδίοσίηρσ ἴο Π6Γ Ἰυχύγυ, Ὀγηρὶηρ γαγθβ ἴο ἤδσ, δῃὰ δητγοῆϊηρ 
μεσ. Τα σουπίεγρατσί ἴο (μἷ5 1468 15 [Πδὶ 5816 δῆ ΠΟ ἢΕ5 ΤΊΔΏΥ ΡΘΟΡΙ65 ὉΥ͂ 
"εϑίονίηρ μοῦ γε] ἢ ὑροὴ {πεῖ (ν. 33). 2. ΤΕ ρδββᾶρε 15 διίίβίίς. 
Το ψογάβ δὲ δηρογεά ἴοσ “"ἴο ἴταὰς,᾽ “1Ἃἴοὁ Ὀὲ ἃ τπῃηδισῃδηϊ.᾽) Τῆς 
ννογβ ἤδνα {Π||6ὲ αἰδγεπος οὗ 86η86 δηα δ΄ὰ σθῃσγα ἢν υϑεαᾶ 4] Θγηδίοὶ Υ, 
δ.Ρ. ΟὨ6 ψοτγὰ ἴῃ συν. 12,15, 16, 18, 21, ἴῃς οἴπαῦ ᾿ῃ ϑ'. 13,15) 17. 20, 22 
“ΖΦ. ὙἿνο ψοχαάβ 4150 ἃ16 υ5εα ἴῃ ἴῃς 5θη56 οὗ τανε ΟΥ Ῥοοάς, τῃπουρῇ 
Ἰιδτὰϊν ἀἰοτηρ ἴῃ τηθαηΐπρ. ὙΠ656 αἷ50 δῖε 564 δ)ϊεγηδίεὶυ 50 85 ἴο 
αὐἰνοιβιίν [ἢ 6 ΡὨΣΑΘΘΟΙΟΡΥ, 6.5. ἴΠ6 Ο͵Ὧδ ἰῇ ὅν. 12, 14, Ιό, 18, 22, ἴῃς 
οἴδοσ ἴῃ τϑ. 13 (15), 17, 19, ψἱ ἢ οἴου νασδηῖς οὗ ἴῃ6 βᾶπης 56 ῃ86. 
(αβθη. αἰγὶ υϊοα νϑγίουϑ 5β6ῆβ65 ἴο [Πμε586 Μψοσάβ, 85: 1, ἰγαϊῆς, (ταἀίηρ, 2, 
[αἶτ, τοδιϊκεῖσρ]δοα, δηὰ 3, ραΐη, θα] ἢ. Τῇ νογὰβς ἀο ποὶ ἄρρεδσ ἴο 
ἀϊδεν ἴῃ τηοδηΐηρ, δηᾶ ποῖον οὗ (86 ἴνο ῥγοῦδ Πᾶ5 ΔῺΥ ΟἾΠΟΥ 56 η36 
(ἢδῃ ἴΠ6 σοποσαὶ ομα οὗ ψᾶσζεβϑ. 3. Αρϑίῃη, (ἢς ᾿ἰδηριαρὲ ἰ5 ἀϊνετεί θα. Ὁ 
ἴῃς δἀορὕοῃη οὗ ἃ ναγεῖὶγ οὗ σοηδίγυο(ίοηθ. ΤῈῈ νογὰ ““ρίνε,᾽ ψὮ] 
τεσεῖνεβ Δῃ δχισβογάϊ συ δχίεηβίοη οὗ παρα ἴῃ ΕΖ. δηὰ ἰῃ ἰαῖοσ Ηθ Ὁ. ἴῃ 
σθηοσαὶ (οἴ. 115 υ56 ἴῃ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56), ἰδ δἸαρίογεά ἴῃ ἴμ6 βεῆβε οὗ ρῥαϊ, 
Ὀγΐπρ, τεπᾶδν, ὅς, Τῆδί ἰΐ ὄνεσ τηθᾶης ἰὸ “5611 (6 65.) ἰ5 ψίϊπουΐ ἐνὶ- 
ἄεῃοθβ. ῬὉᾷμα νϑιῖουβ σοῃβίσιοίοῃ5 δ ρ] ογεα δγα βεθη ἴῃ θ. 115) 21 (8ςς. 
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Τ ΑΥβ ἢ ]ϑἢ «σας ΤΥ τλογοῃαπὶ Ὁγ ταᾶβοῇ οὗ [π6 τυ τὰ46 οἵ δἰ] τα 
μά οΥ τσ ἢθ5 ; νι 5] νοσ, σοη, {ἰπ, δηᾶ 644, το τταἀρά 
ἴῃ τὴγ ἔαϊγβ. 7ανδῃ, Τυῦαὶ, δηὰ Μεβῆδος, ΠΟῪ τύεγ6 ῊΥ 13 
ΤΟΥ  δηΐβ : [ΠΘΥ (τα θα [Π6 ῬεΥβοηβ οὗ τμηθῇ δηα νθ556}5 οὗ 
Ὀγᾶ85 ἴῇ ἴῇγ τηδλῖκεῖ. ΤΠοΥ οὗ [Π6 ἤουβε οὗ ΤΟρΑΓΔἢ τὰ 

δηά ρῥτερ. ὁ, οἷ. νυ. 13. 17} ἴῃ νυ. τό, ε8 (ἀου]ε ῥγερ.- ὃ), δῃηὰ ἴῃ Φ. 14 
(ἀοι Ὀ]ς δοουβ.). ΤΒεβε αἰ βεγεηΐ σοπδίπιοϊοηβ ΡΥΟΌΔΌΟΙΥ 4}1 Ἔχ Ὅγεββ (ἢ6 
5816 σ'ἜῃοΓΑΪὶ τη οδηϊηρ, 

ΎΠΕΙΟ 15 ΤΩ ἢ τησοτία! ΠΥ ἴῃ (ἢ ἰοχί, 6.0. ἔοσ "'βοῃϑβ οὗ [)εάδη,᾽ Φ. 15, 
ΤΙ ΧΧ, τεδᾶς, βοηβ οὗ τς ἘΠποάϊδηβ, ἀπὰ ἔογ Ατὐὰπὶ (ϑ γγ14) νυ. τό, ϑγγίας 
τοδάς Εάοιῃ (0 ΧΧ. ““πδη}, ἴῃ ὈοΓῃ οαβθ5 ὈΥ ἰηἰογοῆδηρε οὗ [ἴῃς 
δ ἶγ Ἰειίοτβ α΄ δΔηὰ γ. Κ΄. το 15. σουίδί Υ οὐἱ οὗ οτάοσ, δπὰ ψζ. 24 ὃχ- 
σΕοαϊρῚΥ οὔξουτο. Ονὐΐηρ ἰὸ [Π656 οὐδοῦ 165 (ἢ ρῥγεςῖςα ογάοσ [Ὁ] οννοὰ 
ἴῃ [ῃ6 δπυτηθγαιίοη οὗ ἴῃ 6 παίΐομς 15. ἰηνοϊνεά ἰῇ βοῦα ὑῃοογίδίηϊγ. 1. 
Ψυ. τ4---14, ἴῃ ργορῃεὶ πᾶτηθβ ἴἢ6 ἠδίϊοηβ ᾿γίηρ ἰῇ ἴῃ6 ψάδϑί οἶτοῖα 
δτουπμα Τγγο, Ὀεριηηίηρ ἢ [6 διγίμεϑδὶ ννεϑῖ, ΤαυβΒῖϑἢ (ϑραϊη), δηὰ 
Ρυϊβυΐηρ ἃ ᾿ἰπα δἱοηρ' {π6 πουίῃ, [ανδὴ (Ἰομἱα), ΤΌΡΑΙ (Ν. οὗ Αβια Μίπου), 
δηὰ Τοραγηδῆ (ΑἸ ηἾ84). 2. Π{ ἘΠόαϊδῃς 6 τϑδὰ ἴῃ Φ. 15. 8 ΠΑΥΧΟΥΡΟΥ 
εοἶτοὶα οἱ {πὸ Μεάϊεγγαηθδῃ οοδϑίβ ου]ὰ Ὀ6 ἀδβοῦ θά, 3. ὧν. 16---10, 
1{ Εάοχα Ὅς τοδὰ ἔοσγ Αὔδηι, ἴῃς ᾿ἴηθ ἱγασβά ἰς ἔγσγοηὶ 5. ἴο Ν., δἱοὴρ {ΠπΠ6 
ξαβίθγῃ τάς τοῦῖθ, Εάοαι, ᾿υἄδῃ, Πϑᾶπιάβοιβ. 4. [πῃ Ψ. το [524] 5θθπηὶς 
σογίδι]Ὺ ἴο θὲ ἴπε πᾶηγδ οὗ ἃ ρίαος (ΑΝ. ““σοίηρ ἴο δπᾷ το} ἰὴ τῆς 5. 
οἵ Ατδδία, ἰἢ6 οἴΠΘΥ Ὠδίηθ8 ἃῖθὸ Ατδυίδη, ᾿οάδη, Κοάασ, ϑιδθα δηὰ 
Ἑδλιηδῃ. 5. Τὴδ πδῖηθδβ ἰῃ Ψ. 23 σέ. δύὰ τῆοσε οὔβουγα, δηα ἰΐ 15. ποῖ 
οοτίδίη οί μεν [815 6 186 ῥγενίοιυϑβ ᾿ἰπ6 οαττιεα (τίδεν Ν, οὐ ἃ πον πα. 

12. ΤὮς πᾶς Τα ϊβῃ (Τατγίεβϑιϑ) νᾶ ρίνεη ἴο 6 αἰδίγιοϊ οἵ 
ΠΟΟΠΙΓΥ͂ ᾿γίηρ οὐδε (ῃ6 ϑίγαϊϊ5 οὗ Οἱθγα]ίαγ οὐ (86 ἰοννεσ Βαρίϊβ, ἴῃς 
αυδάαϊχψυϊνον (δαὶ εἰ ΚΚ ΘὈΪγ, στοαὶ σίνθῦ). 

«ὐτέλ εἶξοέν... ἐς 1λ} 3α1γ2] ἘΔΙΠΟΥΓ ΔΡΡΑΥΘΉΓΥ: ΒΕΘΣ.. ὉΏΘΥ Ὀτουρ δῦ 
8Β ΠΥ ὙΑΙΟΒ. ΤΏΟΘΓΟ ἰ5 πο ονϊάφηςσο ἰἢδί ἴπΠ6 τγοχὰ πιθδὴβ “8115; ἴῃ 
ὕν. 27, 34 ἴῃ6 (Πΐῃρς 50 ἠδηπιδα (4}1] ἰηΐο ἴῃς νψαΐειβ οὗ (ῃε 58εΔ. ΤῇἊ 
τοργοβθηίδίοη 15 [ῃδι 811 [πἰηρβ Ὀγουρῃῖ ἴο Τγτε ψεγὰ ἢδῖβ, ἴπ6 πδίϊοῃβ 
οἤετεοα ἴποπι ἴο ΠΕΓ 45 ἰστὶρυΐς (ν᾿. 15). Θρδίῃ νδ5 ἔδιηουβ ίοτ [ἢ τηεΐδ]β 
τορητ[]οηρὰ ; οἷ. (οΥ 5] νοσ, [εἰν ΧΟ 9. ΡΙΟΡΔΟΪΥ Ταυβῃ 5) βαγνθα ἃ5 8Δἢ 
εηίγερδι ἴοσ δυο ῥγοάιυοίβ ἰουπὰ ἸΕΓῊΝ ποιίῃ, δ5 ἰὴ ἴπη6 (αϑϑιίοη δος 
(5 ΠΥ 15]α πα 5) ἀπὰ Οογην!}. ᾿ 

18. ΤΠδθα ἴἤγοα σουηίγιθβ, ΄αναη, ΤΌΡΔΙ απὰ Μεϑῃθοῦ ἀγα υι588}}γ 
πδιηδα τορείμογ, θη. χ. 2; ΕΖοκ. χχχίϊ. 26, χχχνὴ, 2, ΧΧΧΙΧ, 1; [5. Ιχυ!. 
19. Τα Άγϑβὶ 15 (ῃ6 Ιοῃΐδηβ, [με ατεςκβ οἵ Αϑία Μίηογ, δπὰ [πε ἵτὸ 
ἰαϑῖ ἤδνα υ508}}}γ Ὀεδη 1Δἀδητ θεὰ ψἱτἢ τς Μοβοιὶ δηὰ Τιθάγεηὶ, ᾿γίηρ ἴο 
[6 5. δῃὰ 5.Ε.. οὗ ἴῃς ΒΊΔοϊς 5ὅε4Δ. Οορρεῖ δῃά ““βοι}]ὶβ οὗ πιεῃ᾽ 1.6. 
βίαν, ἔοστῃ πε σοηιγυϊίοη οὗ [8656 σοπηίτίεβ. ὙὨαὶ [ἀνδη ἱταἀδὰᾶ ἴῃ 
δίανδβ ρρεδγβ ἔτοτῃ [06] ἰν. 6; οὗ, Απ. 1. 6, 9. 

{δεν ἐγασαΐ.. «ἐν ἐγ νιαγξεῇ ἸΠΘΥ͂ ὈΤοΟυῦ 85 ΤΏΥ ὝΆΑΣΟΒ ΒΟ] οὗ 
1,0, ἅς. Τῆς ηδίϊοῃϑβ τὰ ἴπ6 βεγνδηίβ οὗ ἴγιε, δηὰ ψῇῆδιὶ ἴΠῸῪ Ὀγΐηρ 15 
ἄξν' ΜΑτοϑ. 

14, λομσέ οὗΓὁἨἩ Τοραγ»ια)] ἴὐϑι4}}} βυρροβεᾶ ἴο Ὀ6 Ατὐπιθηΐὰ οὐ ρᾶτί 
οὗ ᾿ἴ. Τορδγιηδῆ ἰδ ἴῃ (ἢ Ἔχίτεπμε Ν. οἵ ἴῃ6 ψου]ὰ κηονῃ ἴο (86 

13-- 

. 
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υὐδάςδὰ ἴῃ ΤΥ ἴδια ὙΠῸ Ποῖβαβ δηᾶ Ὠοσβθιηθῃ δηὰ τωυ]65. 
ι5 ΤῈ πθη οὗ ἢεάδη τύξγό ἴὮΥ ΠΟ ἢδηΐβ ; ΤΏΔΩΥ ἰ565 2ύξῦ 

[06 τηθγομδηάϊβα οὗ [πε Ὠαηά : {ΠῈΥ Ὀτουρῆς ἴπδα ,0» ἃ 
1:6 ΡΓαβθηΐ ΠΟΙΠΒ Οὗ ἱνοῖΎ δηα Ἔρθηγ. ϑγγδ τὐας ΤῊΥ τηϑιοῆδηϊ 

Ὀγ τεᾶβοῇ οἵ [86 σηυπἀ8 οὗ [Π6 νγᾶγθϑ οὗ ἴὴγ τηβκίηρ : [Π6} 

οΡΒεῖ, δῃὰ [86 Ῥδορῖὶθ ἄρρεδῖβ ἰῃ [26 δύων οἵ ὅορ ψί οἵπον πδίϊοῃς 
τοῦ ἴῃ6 οηἀς οὗ ἴΠ6 δατῖμ (οἢ.. χχχυσὶ. 6; οἷ, Οςη. χ. 2). Οἰδοῖβ {πίη} 
τ Ῥμιγρίδ οσ Οαρρδάοςοϊα. ΑἹ] ἴμεβε οουηίγοβ ψεσε ποίεὰ ἔοσ ὑυγεάϊηρσ 
ΟΥΒ65. 
ἐγασεα ἐπ 11») ζιῖγς εὐὐϊὰ ἀο»ε65] χοῦ Καῦ 8858 ΤΠΡ ὙΨΆΙ7ΘΒ, ΟΥΔ, : σοῃλ- 

το |65, ὨΟΣΕΘΒ, ἃς. 4707, 527,1512 σϑῃ ΒΑΓ ἤᾶνα Ὀδθὴ δὴ διίϊοϊς οὗ 
ἰταίῆς; 1 τἴῃ6 νογὰ Ὀ6 οτἱρίηδαὶ νᾶὺῦ ἤουβεβ λυ Ὀδ ἰηίθηἀδα; 2 ὅΔη). 
1.6. ΤΤμα δῃοϊεπίβ αἰά Ὡοΐ δὲ ἴῃς μοῖβὸ ἴοσ ἰδρουσ. [ΧΧ. οἠλἱϊα 
ρερέδδ, ἃ Βοτηον δὶ 5: Π}}}8Γ ννοτὰ, δῃα Ροϑβι Ὁ]. (45 Οόογη. οοπ)δοί 65) 
ΟἿΪΥ ἴνο ψογάϑβ 5ῃου]ὰ Ὀ6 τεδὰ : ἤοσβεβ δῃηᾷᾶ τ] 68. 

16. »":6γ: οὗ 2εαάα"} 111. Ξοῃβ οἱ )εάδη ; [ΧΧ. ξοῃβ οὗ ἐΐε Αι λοάταρες 
(γ Ὀεΐμρ τεδά ίοσ “, 88 οἷϊεπ). ᾿θάδη οὁσοῦγβ ἀραίη ψ. 20, ἰῇ σοηηῃδχίοῃ 
ἢ Αταυίδῃ {ΠΌ065, δηὰ ἴῃ χχν. 13 ἰΐ Δρρεδῖβ ἴο Ὀὲ ρῥ]δοθᾶ 5. οὗ 
Ἑάοιι, Ὀεΐηρ εἰἴμος ρατγί οὗ ἰμαΐ σουῃίγυ οὐ θοσγάδγηρ οὐ ἰΐ (οἴ. [ἐγ. 
ΧΙΪΧ. 8, χχν. 23; ἴ5. Χχὶ. 132). Ηστο, ἤονενοσ, Πεάδη ἰ5 οοπηδοιοα 
ΠῚ σοδοὶ ἰαπᾶβ δηὰ τσὶ Ὀ6 Δποῖμοεσ. Ηδηοα ᾿ξ μ85 υϑια}ν ὈδΘῺ 
Ϊαοεὰ οἡ (ες Ῥεγβίδη Ουϊΐ, ΝΟΥ δηὰ δΌοηΥ, (Π6 αγίϊοϊθϑ ἰῇ Ὡ] ἢ 

τἱ γα δὰ, τρί "ὲ Ιηἀΐδη ργοάποῖθΒ. Οπ ἴδε οἴδεσ μδηά ([ῃ6 Ῥῃοθηϊςϊδης 
ςαγίδι]υ δα οο]οηΐεβ ἰῇ ἈΠποάδϑ; δηὰ [{ ἘΒοάϊδῃ5 ψοσα ἴΠ6 ἴσχε σεδάϊηρ 
[ἢ ς “415165) ψουὰ θὲ (Πε σοδϑῖβ οὗ [6 Μεάϊίειταηθδη. 

»ιογελαμαΐσε οὗ ἐλίηε ἀαμα] 1{ ““τλεγομδηάίβε᾽ ὃ ἰἢς τρμὶ τεϑϊηρ, 
[86 αὐϑίγαοϊ ἴθ πῃ 15 υϑϑὰ ἴου “του δηῖβ.᾿" ὍΠδ ρῆγαβα “ οὗ ΤΥ Βαηά᾽ 
Ταθϑη5 ὉΠηάοΥ ἴῃ66, ἀοϊηρ [ὮΥ 5εγνίοθ, οἷ. ᾿. 21. 

ἀογνες οὗ ἐϑο»}] Τιυβὶκ5 οὗ δἰ ερῃδηϊβ, 50 Ἑςδ]]δα ἔγοτῃ {πο ῖσ σεβθι Ϊδηοα 
ἴο Ποτῆβ. ΕΡοηΥ, ἴῃ οἴδμιον γί. ]6 τεΐδεσθα ἴο, ννὰβ Ὀσουρῆι ίσοιῃ [μά ϊὰ 
δηὰ ΕΚϊορία. Το Αἰίοδῃ ἜΌΟΩΥ νγὰ5 τποϑὶ δϑίδειμεα. [1{ Ποάΐδης 
Ὅὲε τοδὰ χοίδσγεηοας ψουἹὰ 06 ἴο {Π6 ἱταβῆς Ὀεΐννεεη Ῥῃοθηϊοῖα δηά ἴῃ 8 
ἰηίοος οὗ Αἴποα, ἴῃ ᾿ηϊουιηθάϊατος οὗ ψ ῃϊο ἢ νοσα Εμοάοθς δηά (ἢ6 
56δ-᾿οοδϑίβ οὗ ἴῃς Μεαϊἰεσαῆθαῃ, Εδν]η, (λωρμέεξα, Ρ. 287) τη θη ]Οἢ5 
[δῖ τη δηΥ͂ οὔ͵εςί(5 ἴῃ νοῦ μανε Ὀδοη (ουηὰ ἴῃ ΟΥΡΓ5. 

ὀγομράξ ἐλεε ἴου ἃ ῥγέδεμί. ἘἈΔΙΒΟΥ: ΒΟΧΏΒ ΟὗὨ ἸΡΟΥΥ.. ΠΟΥ του δοχϑὰ 
ἴο ἴι:ὁ0 858 τυῖρυΐο, ᾿ἰϊ. τεμάογεα ἂς ἴγΥ {ὐρυῖθ. Ὑγγα 15 [16 τ 5 γ655 
ἰο ψοσὶ [86 πδιίίοηβ δῖὲ βιρ)εοῖ, δηὰ (Π6 τιογομδηα θα [ΠῈΥ ὈΠῺΡ ἰ5 
ἃ ᾿πθυϊς ψ Ὡ]Οἢ (ΠΟΥ σοηάογ ἴο ΠΣ. 

16. Εοι ϑγηδ (Ασδι) ἴῃ ὅ'γγ. τεδᾶβ Βάοχ, δῃὰ 30 ἴῃ εἴδοι ὕΧΧ. 
(Ἰπτογοῆδηρε οὗ α΄ μὰ » 85 ὕ. 15). 1 Ἑάοπι Ὀ6 τεδὰ ἴδ6 ᾿ΐηθ ρυζσδβιιοὰ 
νου ὰ Ὀ6 ἤἴομχλ 5. ἰο Ν., Εάομ, τ. τό, ᾿δῇ, φ. 17, Πρᾶτηδβοιϑ, Ψ. 18. 
ΤὨς νεζβα 5 οἰ βογνγίθα Ῥεου 7 ἴῃ Ὀαρίπηϊηρ ἢ ἃ ῥγθοΐοιιβ βἴοῃθ, 
ἴδῃ Ῥαϑβίηρ οἱ ἴο 5 αηὰ ἐπάϊηρ ἢ Ργθοϊου 5 βίο 65. 

τύαγές οὗ ἐὰν νιαξῖηρ}] Ἐδίμον; ὮΨ σϑᾶδοι οὗ [89 ζρυἹ ϊτιὰθ οὗ ΤὮΥ 
ὝΟΣΕΒ, 1.6. ποῖ ἴηοβε στουρῃϊ ὈΥ Ἴγτε, θυϊ ἴποϑ6 τ μΐῖο [ῃ6 παίϊοῃβ 
ντουρ ἃ δηα Ὀτουρσῆϊ ἴο ΠοΙ, 411} οἱ ννῃϊοἢ γα οοῃβιἀεγεα Ποῖ. 
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ΟΟΟΌΡΙΘα ἴῃ ΤΥ ἴδιτ5 ἢ δ ΘΓ] 45, ρα σΡ] 6, δηα Ὀτοιϊάθγοά 
ψΟΣΚ, δηᾶ ἔπε ᾿ίηθη, δηα οοταὶ], δΔηα ἀραῖθ. ΪΤπάδῃ, διὰ τῃ8 
Ἰαηα οὗ Ι5γδ6], {ΠῸΥ τῦόγ τ ταθτοῃδηίβ: ἴῃογ ἰταα θα ἴῃ [ἢΥ 
τααῖῖεῖ νῃθαῖ οὐ Μιηπῖῆ, δηα Ῥαπηδρ, δηᾶ ἤοηδυ, δηά οἱ], 
δΔηα Ὀαΐτη. )απΊδβοι5 τὐας ΤΥ πγογοπδηΐῖ ἴῃ [6 τ] πα 
οὗ [86 ψάᾶγεβ οὗ τγ τηδϊίηρ, ἔοσ [6 ται 46 οὗὨ 4}1 τ ἢ 65 ; 
ἴῃ [06 ψίηθ οἵ Ηδίροη, δηὰ ψῆϊΐ γοο].. Ὠδῃ αἷ50 δῃά 
]ανδῃ ροϊηρ ἰο δηά ἔτο οσουρίεα ἴῃ [ΠΥ ἔαϊτβ : Ὀτρῃϊ ἰτοη, 

οεσμρβίσα ἐπ 11} 3175] Ἐδίμοῦ: ΘΙΊΘΣΆΙ4Β.. ΓΟ Ὀσχουρῦ ἃ5 [ὮΥ 
ὝΑΙΘΒ. ΤῊΣ ““ἐμγεγα] "ἢ ἀοοοτάϊηρ ἴο οἴ οῖβ ἰ5 [6 σαγθιηο]θ. “(ογα]᾽ 
ὨΊΑΥ 6 ““ρε6411|5.᾽ Τῇ ἔνο {πιῆρθ ΤΔΥ πᾶνε Ῥδθὴ οοηξιβεᾶ; Ὀοὶδ 
6 Γα βοῃοὰ ἴῃ (ἴῃς Ῥειβίδη αὐ]. Τα “ἀραῖς τὴδλυ ὃ [6 γυῦγ. ΤὨς 
Ρτδοΐου5 ϑδἴομθα τρῶϊ σε ἴῃ ἕανουγ οἵ Εάομι, Ὀυϊ [6 ὅῃε ἴδῃ 
15 τἸηοτε ἡδίυγα γ {πὸ ϑγγίδη Ὀγϑθυῦβ. ΓΧΧ. οὐ 41} (Π6 τἀΧχῈ]ς ἔδλθυῖοβ 
ἢ (6 Ἔχοορίίοη οἵ Ὀτοίάογεά ψοῦκ; δηὰ ἴμ6 ἰοχῖ τσδὲ 6 δο]ὰ 
πποογίδϊῃ. 

11. Ἰυάδῃ δηὰ τὰ ἰδηά οὗ ᾿ϑξγδ6ὶ πιγῃϊϑηθα Τγτα ὙΠ νγῃθαΐ, ΠΟΠΘΥ, 
ΟἿ] δηὰ Ὀ4]5δη). 

ἐγασφα ἐπ ἐὰν νιαγζεξ τυλεαῖ ὈΛΘΥ͂ Ὀτου δῦ 85 ΩΨ ὙΔ1ῸΒ ψμθδῦ. 
Μιίπηῖ ἰ5 σαρΡοβοᾶ ἴο δα ἰδ Ατασηοπ 15ἢ ρος οὗ ἰμδαῖ παπια (παρ. 
χὶ. 32). Τεῖα 15 βοιῃθίῃίηρ ὑπηδίυγαὶ, ἤόνγανοσ, ἴθ πάῃ δπὰ ἴβγδαὶ 
Ὀτίησίηρ δὴ Αἰππιοη  ἰ5ἢ} ργοάυςὶ ἴο Τγτα. [{ 15 {μπεὶγ οὐ ῥγοάποςοη5 
[παι [ῃ6 πδίίοῃβς υηρ, οΥὐὁἨ δἱ ἰϑαϑῖ (86 δγίΐοεβ ἂσα δϑϑυτηθᾶ ἴο Ὀ6 {Π6}Γ 
ον. ΓΧΧ, τομάθυβ ““Οἰπ θη ς5 ;᾽᾽ ἀπ (ογῃ. σοη͵δοίιτος “ϑρίοεβϑ᾽ 
(θη. χὶὶ. τα; [5. χχχῖχ 2; 2 Κίηρς χχ. 12). ΤΠῈ ἰσυὰ “ρδηηαρσ᾽᾽ 
ἷ6 οἴποσννίθα ὑπκηονῃ; ΕΟ. τηϑῖρ. βιρρεβίβ 84 Κιηα οὗ σοπέεοιίοη 
(Ταῖσ.), ψἢ1]6Ὲ Οοτη. οοη͵δοίαγοβ “να χ᾽" (ἀοηαρ). ΤΠδ “ΠοηΘΥ᾽" ζχα- 
εγγοαὰ ἴο 5 πο ἀοιδιὶ (Παΐ οὗ Ὀ665, ποῖ σιᾶρε Ὠοηου. Τα “ῬΑ τὰ 
τηθηϊτ θά, ἃ ὑγοάμποϊ οὗ Οἰ]εδὰ (76γ. νἱ]. 22), δπὰ οἵ Ῥαϊδϑίΐπε (ε. 
ΧΙ, 11), ψγὰ5 ποῖ ἴῆ6 σεηπίης ὈΔ]πη, ΒΟ ὰ5 ΡΘΟΌ] Δ, ἰο Αὐδρΐδ, 
Ῥυΐ δῃ οἀοτϊξετουβ τεϑίῃ (Χ Χ. Νὰ]ᾳ.) Ἔχυάϊηρ ἴτοσλ ἴμῃ6 πιδϑῖχ ἴσεθ 
(Ρἰβἰδςοςία ᾿οηιἰβοι5). 

18. εὐαγές οὗ ἐὰν »ιαξίη 9} 189 τουἹϊνυδο οὗὁὨἨὨ ΤΥ ΟΙΚΒ, 1.6. (ἢς 
ψοτΚ5 ἄοῃα ἴον Τἴγτζε, 4}} οὗ ψν Ὡ]οἢ ἀγα ὨδΓ5. 

τε ἐδ οὗ αἰ γἱο 65] οὐ, Ὀθοδῦδθ οὗἁ ΘΥΘΣΥ κὶπά οὗὨ τἱ 0.168. 
«υἵρό οὗ  εἰδοθ)] ΤὨῊΪ5 156 ταρϑδίθα!υ στηθηςοηδαὰ ἃ5 ἃ οὔοϊοα ψὶης 

ἴῃ [1Π6 Αϑϑογγίδη ἰηβοσὶριΐοηβ (ϑορτδά. ΧΑ 7. Ρ. 4258). Το Ρεγϑίδῃ Κίηρϑ 
4150 ῥτγείδσσοα 1ἴ οἡ τ εὶγ ἴ40]6. (Οἱ, Ηοξβ. χὶν. 7, ϑοῃρ υἱῖϊ. 11. ὙΤΠῈ 
ΡΊΙδςα 15 :ἀδητβεά ἢ ΟΠαὶρῦη, Ν.Ε,. οὗ Πθασηδβουβ. 

τυλέξε τυοοἱ ] ῬΟοΞ51ΌΪΥ, νοο] οἱ Ζαεἦδαγ, ἰμουρῇ ἃ ρἷδος οὗ [ἢ]5 Ὡδιὴθ 
5 ἈΠΚΠΟΨΤΏ. 

19θ.ὡ 2α»» α͵δο απαᾶ ϑαυα!}) ΤὨΪ5 5. σουίδίΥ ἱποοτγθοῖ; ποηα οὗ (ἢδ 
νούβοϑ Ὀαρίηθ ΙΓ ἀμα ΟΥ 4ἷ5ο, δηᾶ δὴν γεΐεγθῃοα ἴο ἤδη ἰβ ου οὗ 
(Πε αυεδίοη. Τῆς νοζὰ σγεηάοιθα ““σοίῃρ ἴο δἀπὰ ἔτο᾽᾽ νγὰβ ἰγδηϑαἴθα 
Ὀγ ἀεβ5. ““βρυῃ,᾽ 1.6. γαγρ (ἀηὰ 50 Ἐ1Ν.): πάσῃ απα σαναρ ὀγομρλέ 
ας ἐὰγ τυαγές γαγηι. Ὑὴε ψοσὰ 5 ΠΟΘ ῬΓΟΌΔΌΪ ἃ ῬΙΌΡΟΙ πα δηὰ 
ἴω 6 στοηάοσεὰ Μφορε ζὅεαί. ὕ2.] (ἀεῃ. χ. 27) ἰβδ βυρροβεα ἴο δὲ 
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20 Ολ 5518, Δη64 σδ]δίλιβ, σεῦ ἰῃ (ΠΥ τηατκεῖ, Ὀδάδη τὐαᾶς (ὮΥ͂ 
αι Τ]ΘΙΟἤδηϊ 1 ὈΓΘΟΙου 5. οἰοῖῃο5 ἔοσ σμπαποίβ. Ατδῦϊα, δηά 4]] 

{Π6 ῥγηο65 οὗ Καάδγ, [6 Ὺ οσσυριδά ψι ἢ ἴῃ66 ἴῃ ἰατῦ5, ἀπά 
22 ΓΔΙΏ5, Δηα ροδίϑβ: ἴῃ ἴΠ656 τύεγέ ἐΐξν ΤὮΥ τηθτοῃδηῖθ. 16 

τηοτοδδηίβ οὗ ὅηθθα δπᾶ Ἐδδιηδῇ, {ΠΥ τὐεγό ἰὯγ τηθτοῃδηίΐϑβ : 
[ΠΥ οσσυρ!δα ἴῃ ΤΥ ἐδὶτα ψ τ οἢϊοῖ οὗ 4}} βρίςββ, δῃὰ μιῇ 

43 8}} Ὀσδοίουβ βίοηββ, δπά ροϊά. Ηδιδη, δῃηᾷ (δηπηθῃ, δηά 

ἰἀδηῖςαὶ ἢ ϑδη ᾶα, ἴδ σαρίία]! οὗ Ὑεθθη ἴῃ 5. Αταρῖα. ΧΧ. 
οὔὶίς τυδάαρε αρὰ ίοσῦγ ανδῃ τεδὰβ “"ννίηε᾽᾿ (4 δἰ ποσὰ). ΤὨΘ 
ἴεχὶ 15 Ργόθ Ό]Υ ἴῃ ἀϊθοσάθσ. [Ι}ἢ 41} οἱμβὸσ οδϑεβ (6 μῆγαβε ““Ὀτουρδῖ 
8ἃ5 ΤΥ ννΑγε5 δηᾶς ἴῃς νϑῦϑθε, δηὰ ροβϑι ΟΪΥ (6 βτδὶ ψοσάβ οὗ ὅ. 1 
5ῃοι!α Ὀὲ αἰἰδοῃθα ἴον. :18. 50 ΧΧ, ψΠοἢ τεδάϑ ᾧ. το, “τοῦ [724] 
(4.261) σἄπς ντουρμί-γοη ὅς, Οογῃ. ἰοϊϊονβ ΓΧΧ., συρρὶ γίηρ 411 
(Πη6 ψοτάς αἴογ Ἠείροη ουἱ οὗ ἴῃς ΑΞογτγίδῃ σἱης 115 : σψίης οἵ Ἡδείροι 
διὰ Ζπιίη δηὰ Αὐρδῦδῃ (ΠΟΥ ὑτουρῃξ ἴο (ὮΥ τηαῖκεῖ. Ετοηὶ ὕΖαὶ 
οδῖὴθ τοῦρῃϊ ἰτο ἅς. Α5 (6 νεῖξα βίαπαξ 1 ἸΏΔῪ τεδὰ : ““ΝΥ̓δάδη δηὰ 
]ανδῃ οἵ ἴ2Ζ4] υγη βῃθα ΤΥ ψαγεβ; Ὀὑγίρῃϊ ἴσο, οδϑϑα δηὰ οαϊδατηῦϑ 
ψεγα διηοηρ ἴὮγ ρσοοάς--ἰμουρῇ [(ἢς τηοβὶ βογίοιις οὐ)θοϊοηβ οοσὺγ ἴο 
186 τεπάεγιησ. ΤΏΣ ““ὈΠρΡὮϊΪ Ἰτομ ᾽ἢ ΤΩΔῪ τείεγ ἴο βποσγὰ Ὀϊδάεβ, ἴοσ 
ψὨοἢ Ὑδηλθη ψγὰ5 ἑαιηουβ. ΤῈΣ σαϊδηι5 οὐ σύγεεῖ οδης (761. Υἱ. 20; 
15. ΧΗ. 24) ΞΡ] ἀ οἠς οὗ ἴμε ἱηρτεαϊεηϊβ οὗ ἴῃς ΒΟΙΥ οἱ] ίοσ δῃοϊηἰϊπρ 
{π6 ρὑγθοίβ (Εχ. χχχ. 23, 24), δῃὰ 50 ἀϊὰ (πε οαϑϑβίδ. 

20. Οπ Πεάδη οἷ. ν. 15; ὅεῃ. χχν. 3; ἘΖεϊς. χχν. 13. 
2γεχδοτς εἰορέλές 70» ελαγιοί}] Οὐ, βδ ἀ19 ΟἹ οἵδ Β ζ0Σ σι άϊηκ. 
421. οεεμῤίεδα τοί ἐλ46] 11ϊ. τὐεγε ἐλέ »ισγολαης οὗ ἐὰν λαμώ, ἷἱ.ε. 

δευνίηρ (66. Οἱ, 15. ἴχ. 7, “411 ἰῃς βοοῖ 5 οὗ Κοάδγ 584}} θὲ σαίπογεά 
πηῖο (ἢε6.) Τὰ Ατὰῦ ῃοιηδάβς σοῦ το ἴῃ ἤοοκβ. Κεάδγ (ξη. 
χχν. 13, 5εοοῃά βοὴ οὗ [βῇτη)δ6]) ψγὰ5 δῃ ἐτηρογίδηϊς ρεορὶς ἰοναγὰ (δ68 
Ν. οἵ Αταρῖα. [Ιῃ 15. ἴχ. 7 ΤΠΕΥ αἴὰὲ πδυθᾶ δἱοὴρ ἢ ἴπ6 ΝΑΡα- 
{πεδη5; ἷἰπ [εγ. χὶχ. 28 [Π6Υ΄ γζὰὲ [γεαϊθηθα στὶς ἀεδεοιπιοιοη ὈΥ͂ 
ΝΕὈυσΠΔἀΠΘΖΖΑΓ, ἃ5 ἰΠΕΥ̓ ννογα ἰῃὨγθαϊεηθα δ δὴ δδυ]οῦ {ἰπ|6 ἢ δη 

᾿ ἰίδοῖς τοι ἴΠ6 Αϑϑυγίδηβ (15. χχὶ. 16). Οαίϑ ἄς οὗ βςογτρίυγα [Π6Υ τὰ 
τηθηϊοηςα ἄτβὶ πὶ ἰῃ6 ᾿πβουιρίίοης οὗ Αββϑυγθδαηΐραὶ (607---ὅ 26 8Β.ς.), 
μεῖς ΠΟΥ͂ ἀγα γεργεβδεηϊεα ἃ5 ἀνε] ἶηρ Ὀεΐνψεεη ἴῃς ρα] οὗ ΑἸἰκαρα 
απ Βαῦγ]οη. (Οἱ. (Π6 τεῖ. [6Γ-. 11. το. 

22. πιεγελαμές οὗ δλεδα) ὙὉὌΠε δροάς οὗἉ [Πϊ5 ρβορὶβ ννᾶβ ἴῃ (86 5... 
οὔ Αταδία, τδ6 τυαΐπβ οὗ (πεὶγ σαρὶταὶ Ματυὶ 58}1} γαπιαΐῖη, βὶχ ἀδγϑ᾽ ᾿ΟΌΓΠΟΥ͂ 
ἙΕ,. οἵ ϑδη 88, [πε οαρ 4] οὗ Υείηεη. ΤΠεὶν σατανδηβ (Τοῦ νἱ. 19) ἰγαάϑά 
ἴο ϑγ2εία δπά οἰμοὺ οουηίτγίαβ ἢ σο]ά, ργεοίουβ βίομθβ δηὰ δζοϊηδίϊοβ 
(ι Κιηρϑ χ. 2, το; 15. ἴχ. 6; εἴ. υἱ. 20; ῥβ. Ἰχχίϊ. 10, 15). 

ορεγεῤεεα ἐρε τὰν ,π|75] ὍΔΟΥ͂ Ὀχουρῦ οὨοΐῦ οΟὗἨὨ ϑ 811 Βρίοθ8...88 [Ὁ 
ὝΔ16Β. ΕΔΔΠΊΔἢ νγὰβ βοὴ οὗ (Ουβῇ δηά ἰδίμπεν οἵ ϑῆδερα δηὰ δάδῃ 
(6 ςῃ. χ. 7). Βδαμιδῇ ργοῦδὈΥ ἰὰγ οἡ [πε Ῥεγβίϑη αυ]. 

238. Τἢε ρῥΐδοος πδηιθά τᾶῪ ὃς τεραγάθα 45 δὴ δχίεηβίοῃ οὗ ἴδε 
Ἰης ἔγοπι 5. ἴο Ν. ἴῃ τὑν. 19-.-., [ΠουρὮ ἴΠ6 πδιηθβ ἃγα ρίνεη γδίμοσ 
ἴῃ ἴῃς οτἄογ ὟΝ. ἰο Ε. Ηδιγαῃ ἴῃ Μεξοροίδπιϊα, ἔνὸ ἀδγϑ᾽ ᾿ΟυΓΠΟΥ͂ 
5.Ε. οὗ Εάδϑϑα, οὔ ἃ Ὀγδηοῖὶ οἵ ἴῃ6 ΕἸΡἨγαίοβ, ννὰβ ἃ βδοσγϑὰ οἱἵυ δῃὰ 
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Ἐκδη, τῆς τηογοῆδηΐβ οὗ ὅη6ῦα, Αϑϑῆυγ, σμά ΟΠ, τυεῦέ 
ΤΥ τηθσοθαπίθβ. ΤΉΏΘβα τύεῦέ ΤΥ τ]ογομδηῖϊβ ἴῃ 4}} βογῖβ οἵ 34 
{Ππ|πρ5, ἴῃ δίαδ οἷοί 65, δηα Ὀτοϊδεγεὰ ψόῦῖ, απὰ ἴῃ οἢδϑῖβ 
οὗ τσὴ ἄρράγοὶ, θουηὰ ψιτἢ οοτάς, δηα τηδάθ οἱ Ἵβαδγ, 

Ρΐδοβ οἵ ρἱϊρυπιασε, δηα 4150 δῇ διηροτίιπι οἵ ἰταἄθ. ὙΠε ἀεΐεαϊ οὗ 
Ογαβϑυβ ὮὉΥ ἴπ6 Ῥαγιΐδης ἰοοῖς ρΪάσα ἰῆεγα. (δηῃθὴ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟΔΙπεῇ 
(Οεη. χ- το; Δτη. νὶ. 2), οἴμογνβε Ο8]η0 (15. χ. 9), ἃ οἰ(γ ἴῃ Βαρυ)]οπίδ. 
[5 οἵα 88 ποῖ Ὀδθὴ ἰάἀεηις πε. Μοῦ (Ουϊθοπηιας (ΞΖ, 2}. Δγέζ., ατί. 
Ῥῃορηϊοΐ4) ἰἀοπιῆθς σαππθ ψῖ σαης. Εάδῃ, 5ρ6]1εἀ βοιμενδαί 
ἀΙ ογεητγ ἔτουι (Ὡς Εάδη οὗ Ραγδάϊϑε, 15 εἰβεννβεγα παπιδα ἴῃ σοηπαχίοῃ 
ἢ Ηάδγαμ, 15. χχχνὶ. 12 (2 Κίῃηρβ χίχ 12), δἀπμὰ αϊά ἴο ὑς ἴῃ 
Τοεΐαβϑαῦ (Τὶ Αβϑηυτ). 

λε "πογελαρές 97, δλεδα)] [τ ἰβ Ξβίταηρε ἴπαΐς [656 5ῃου]ᾶ 6 πιορῦ- 
[ἰοηϑὰ δραὶῃ (νυν. 22). Εον “Ἑάδη.. ϑῃερα᾽" ΓΧΧ. χεδᾶβς: Ζλέξέ τυεγέ 
18.) νιογελαμῆς, 1.6. Ἡδύδῃ δηὰ (δημεῆ. [11 ἢᾶ5 Ὀδθη ϑιρροβθά {παῖ 
16 πηεγομδηῖβ οὗ ὅδερα ἐγεαυδηϊοά (ἢ6 [Αἷτβ οὗ Ηδγὰπ δπᾶ ἴμδῆςα 
τηδᾶς 1Ποἷγ νὰν ψεβίνγαγα δ᾽οηρ [ΠἸ6 ἰγαάα τουία ἰο ῬΒβηΪϊςϊα. 
“τον αὐὰ Ολίρμαα) 1,ΧΧ.. τεδλὰς αημά Ὀεΐψεθη ἴῃ 6 ψοσγάβ. ϑΘΠΌΣ 

1{ τἀ Και ἰὴ 5 υϑ4] βθῆβε ψουἹὰ Ὀ6 Αϑϑυτῖα. ΟἸ μεῖς [ΠῚῺΚ οὗ ϑθυτα, οὐ 
ἘπϑυτσιοὮ, οἡ {πε ἘΠΡἤταῖεβ. Ο. διῇ οοπ)εοϊατοα παῖ (ΠΣ τη νγα8 
Καϊνδάδα πεαῦ Βαράδά. ΙΧΧ΄. τοπάειβ ΟΠδιτήδη, ῖο ἢ ϑυρρεθίβ 
Οδγατηδηΐα. ΤῊ τοηἀοπηρ: κΑβϑἤΓ τν85 85 [ΠῚ ηὴ6 ΔρΡρυθηίοα ἴῃ ἰγαῆς ̓ἢ 
(Ηἶ12. Οοτ.), Ὀεϑιεβ Ὀείηρ ἃ οοηῃοεὶξ, τΐῖβθα5 (6 ψγἢο]6 ἰάδθα οἵ (ἢς 
σΠδρΡίοσ. ; 
ΟΝ Το τβὶ Π4]} οὗ (ἢ νϑῖβα ἸηδῪὺ σϑδὰ : ΤΘ89 ὙΘ0Ι1Ὸ ὉΠῪ ΣΏΘΙΟΠΘΤ ΓΒ 

ὙΠῸ δριθμαϊὰ ΔΡΡΑΣΟΙ, ΟἹοδΒ οὗὨἩ ΡῬῈΣΡΙΘ δῃπὰ Ὀχοϊάοχοαὰ ὙΟΣΊῖς. 
Τῆς βεοοπά Παῖὶξ ἰ5 οὔβουτα οὐὴρ ἴο (ἢ οσουτγοηοα οὗ ϑοπια ννοσάβ ποῖ 
ἰουηά εἰβονῃογα. 

ἐπ ἐλεεῖς οὗ γἱελ ἀῤῥαγεῇ ΤΠ ἴεγπι τεηἀεγεὰ “ σμεβίβ᾽ ὀοουτα Ἐβιἢ. 
ἀϊ, 9, ἦν. 7 1΄ῃ ἴῃς σεῆβε οὗ ““γεᾶϑυγεβ," ἔγσομι τοοῖ ἴο δἰάθ, ἰὰῪ ὑρ, ἃ 
56η56 ΠοϊηπΊοη ἴο 81] ἴῃς ἀϊα]Θοῖ5Β. [Ι͂ἡ ΕΤΉ. ἰΐ τπηθδὴβ ἴο νἱηᾶ ἴῃ στανθ- 
οΟἸοῖ 65 ἔοσ ρυγροβεβ οὗ Ὀυγίαὶ, Ὀὰΐϊ Πδ5 πο βρθοΐδὶ γείεγσεηςς ἴο οἱοιϊίηρ 
οὐ τοχίῖ]ε (Δ Ὀτὶςβ. ὍΤἢδ βθηβα “ οἤοϑίβ᾽ 15 ψιουϊ ον άθῆσθ. Α ἰεπὸ 
νἰγίθα}}Ὺ [6 βαπηθ ἃ5 αὶ τοπάἀθγθα “το ἀρράᾶγο]᾽ οσοιτα ἴῃ Αβϑγγίδη 
οὗ κίυβε ἔογ οἱοϊ ἴηρ (Θοῆγ. ΑἸ 7. Ρρ. 213---Ἰό); δῃὰ ἃ βγη αν ποτὰ 
5 υϑεα οὗ ἴῃς πἰρῃς ἤεανθηβ, δοοογάϊηρ ἴο εηβοη (δαὀγίρμίαρ Οὐεριοσ. 
Ρ. 6 “ἐΦ.) ἴτοτῃ [πε τηϊχϑὰ σοϊουγ, ὈΪαΘ-σταγ. [{ ἀρρεδῖβ πϑεὰ οὗ ἰδ το5 
ψνόνδθῃ οὗ αἰ ΕΥΘΏΓΥ οοϊουτνοα τηδίοτα]β. 

ὀρμμαΐ τοὰ «ογα] ΤὨϊβΒ νψουϊά τείεγ ἴο ἴπ6 “" σῃδβῖβ,᾽,", ὑυυϊ [Π15 18. ποῖ 
Ρτορα Ὁ ]6. Μοτα [Πκοὶγ : ψι} οοσχὰβ ὑψὶπθᾶ δὰ ἀῦγδῦ]0, (Πς ““οοτάς᾽ 
{Ππδιβαῖνοβ Ὀοῖηρ ἴἢΠ6 ατίϊο θα οἵ σοπητηετοθ. ““(ογήβ8᾽ οδὴ Ἠασάϊγ Ὀὲ 
(γεδά. Τῇ τϑηάογίηρ ““πηδάς οὗ οεάαγ᾽᾽ 5 δ᾽ ορϑί ποῦ ἀκ ]γ, 8οπλα 
856 η56 {{Πκὸ βἰσοηρ, στη ΟΥ ἀυγαῦ]α 15 τῆοτε Ῥγοῦαῦϊθ. ὍΤμα οογάβ ννεῦα 
ῬΙΟΌΔΟΌΪΙΥ οὗ ψοο] 45 ψγῈ}} δ οὗ ἢαχ, οὗ αἀΐνεζβ οοϊουγβ, δπᾶ υϑεᾶ ἴοσγ 
(αβιθηϊησ Ὠδηρίηρθ ΟΥ ΟἴΠΕΣ ῬρυΓροβεβ, Ἐπί. '. 6, ἼΤΠς Βαργϊοπίδη ψγεὰν- 
ἱπσ' ννᾶβ8 ΘΙ Παἰο σαί, οὗ, χνυΐ. το, χχὶϊ. 6, αἰϑο ἰῇ6ς ““Βαῦγυ])οηιβὴ 
σαπηθδηῖϊ,᾽ [ 05}. νἱῖ, 2:1. 
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25 ΔΙΏΟΠΡ ΤΏΥ το απαθθ. ΤΠ 5}108 οὗ ΤΑΙϑἢ]5ἢ ἀϊά 5ἰπρ' οὗ 
1{π66 ἐπ (Υ τηδικεῖ: δηά ἴμοὺ ψαβί γαρ  Θ]5ῃ 64, δηᾶ τηδάα 

6 ΨΘΙΥ͂ ρ]ογίουβ ἴῃ (ἢ6 τηϊάςιὶ οὗ [6 5685. ΤῊΥ τ 5. ἤᾶνΘ 
Ὀγουρῃι τ[Π66 ἰηίο ρτεαὶ νψαῖογβ : [πΠ6 βαδὶ ψιη Βαῖἢ Ὀτόκθη 

17 ἴῃ66 ἴῃ (6 τηϊάϑβι οὗ ἴῃς. 5645. ΤῊΥ τίσ θβ, δηπα τΥ [Δ115, 
τ τροτομδηάίβθ, [ΠΥ τδ τ θΓ5, Δηα ἴἢγ ρΙ]οίβ, [ΠΥ οΔ κοῦ, 
δῃηά [ἢῃ6 οσοιριεῖβ οὗ [ΠΥ τηϑγομδηάϊβο, δηά 41} [ἢγ πηθη οὗ 
ΜΑΙ, ἰ(ἢδὶ γέ ἴῃ (Π66, ἀηα ἴῃ 411 (ὮΥ σοτηρᾶηῦ ΜὨΙΟἢ ἐς ἰη (Π6 
τηϊάϑξι οὗ [ἢξ6, 5}48}} (411 ἰηΐο τῆς πιιάϑι οὗ τῃ6 5685 ἴῃ ἴῃ 6 ἀδῪ 

.8 Οὗ Τγ τυη. ΤΠΘ βιιθυτγῦς 50.4}} βῆδλκα δ (ἢ6 βοιυηᾶ οὗ τῇ6 

26. ΤῊς “5ῃ1ρ5 οἵ Ταυβἢ 58 ἤογα ἀγὸ ἄξορ-ϑθὰ βϑῃΐρβ, σύδᾶί βἢΐρβ 
ἰτδαϊηρ ἴο (ἢ τηοϑὶ ἀϊδίδπι οοδβίβ, 15. ἰϊ. τό ; 5. χὶν"]. 7. 

εἶϊά τἵρρ οὗ 11.426] Ἐοτ [18 (65. Ξιιρρεδίοα ““ψεῖα (ΠΥ σαγανδῃβ᾽ τοῦ 
ἃ νοῦ οἰρηϊ γηρ ἴο γᾶν] (15. ἵν. 9). Ὑἢα σάλα] ἢ85 Ὀδδη ς4]16ἀ (86 
581] οὗ ἴῃς ἀδβοτί, θὰϊ σον υβεὶυ ἴὸ 641} δῃ δαϑὶ ἱπαϊδηηδη ἃ σαγανδῃ ἰδ 
ἴοο ὈΠ|]|1Δηϊ ον (Π6 ρσορῃεῖ. ΡυοΡΔΌΪΥ ὉΥ ἃ 5] 'ρῃξ οἤδηρε οὗ τεδάϊηρ : 
116 5105 οἵ ΤΑυβῃβῃ ἐ14] σεγῦέ {λ2ε τοί (1Π) [ὯΥ ᾿ψατγαβ (υν. 13, 1 ἄς.), 
ςἷ. 15. ἶχ, 9, το, δῃηά ἂῦονε ζ. 9. 80 Ααιυϊα (ΕἸ16]4). 

»ισας ὑε7») γίογίο5)] Ἰλαῖῃεῦ: δῃὰ ᾿αβῦ ἈΘΑΥΣΥ δᾶθῃ. Τῆς ἤριτε 
οἵ ἃ τηἰβῖγεϑϑβ βεγνεὰ ΌΥ 4]] πδιίοῃβ, νγο Ὀγὶπρ γᾶτεβ δηα σῖοαβ ἴο ΠΟΥ 
ἴτομῃ 81} ἰαπά8, ρᾶϑεθ5 ἤόῖθ ἀραὶῃ ἰηΐο (ἢς Ιᾶἅφα οὗ [6 γνεβ56] ἀβερὶγ 
λάθη 11} οατρο, δηᾶ ἱπεγεΐογε τόσα δ 5}}} βῃϊρν τοῖα δηὰ Ὀγοϊκθη ἴῃ 
ἀδηρογοῦς νναΐθυϑβ. 

26--81. ΤῊΞΒΞ ΝΕΒΞΘΕΙ, ΘΤΕΕΚΕ. ΒΥ ἨΞΕ ΡΙΙΟΤΘΕ [ΝΤῸ ὈΑΝΟΈΚΟῦΒ 
ΨΥΑΥΕΙΒ, 15 ΒΗΙΡΜΕΕΟΚΕ. ΑΝῸ ΗῈΞΚ ΟΑΚΟῸΟ ΑΝῸ ΟΚΕῚ ΟΑΒΤ 
ΙΝΤΟ ΤῊΒ 5ΕᾺΑ (νυ. 26, 22). ὈΙΒΜΑΥ ΑΝῸ ΨΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΑΙἴ1, ΒΕΑΕΑΕΙΝΟ ΜΕΝ (συ. 28---31). 

426. Τα Δ]]ΕρΌΓΥ ἀοαδ5 ποῖ πεεὰ ἱπιεγρτγοείαϊίοηυ. Ηον (δγ ἢοΓ βἰδίθϑ- 
ἸΏ Ρῥτοοϊριἰαιθὰ (ἢς [4]] οὗ Ὑγτα ἰβ πῃ κηόνῃ ; ἰδ νὰ (ἢ οαϑι- νη 
το ὕτὼ Β6Γ ἱπ ἴῃς Πεατί οἵ ἴδε 5εα---ἃ ἔογοα ἄβονὲ [πμαΐ οἵ τπθη (5. 
ψἹ. 7). 
21. αμαά {ἦγ Μεῖ)4} [ὨΥ ΨΑ͵ΘΒ. ΤῊΘ γδῦββ ἰ5 ἰηϊθχεϑίϊηρ' ἔον ἴῃ δπι- 

τηεγαϊίοη ΜΕΙΟΣ 11 γίνε ΡΟ οὗ [86 σγενν δηὰ σᾶῖρο. ΤῊ σαγρὸ ἰ5 ἀ6- 
Βοδεα ἴῃ ἴπτες ψοσάβ : τἱσῆδθ, γᾶ γ65 ἀπὰ τηθγοῃδηῖςο---ἰἢ6 ἰαςὶ ἵνο 
γΟΣ5. τηδδηΐηρ (ἢ6 βᾶτλβ (Ὠΐηρ νἱγίυα!]γ, ἰΒουρἢ αἰβεγίπρ ἰπ Ξῃδάβ οὗ 
ἰάθδα. Τα νεῖβα βῆδννϑ (παῖ ΔΩΥ 50 ἢ τοπάθυϊηρ 85 ““[αἷγ,᾽᾿ ““τιασῖςει") 
ἴοσ {πε656 ἴθσπὶβ σδηηοῖ 6 5ιπίδιηεά, [ῃ6 ΤὨϊηρβ ἀγὸ ἤογα βαϊὰ ἰο [4]] ἰηΐο 
[Ὡς Βοαγῖ οὗ ἴῃς 5685, οἵ. ν. 33, 34. ΤΠ ΟΥ̓ Ποηϑὶβίβ οὗ (1) 5] ῦβ, 
(2) ρἱ]οῖβ, (3) οι κεῖβ (οδγρεηΐεγβ), (4) μβδπάϊοιβ οὗ [6 ψγαγεβ, δηά (5) 
τηοη οὗ νγᾶΓ. 

αμα ἐρε αἱ ἐὰν οορερα»}} ΘΥΘᾺ 811 ἴὩγ. ᾿ 
28. ἐἦε τὠὐμΨγδε)] Αὐοοοτάϊηρ ἴο ἰτδάϊτίοη (Βαοσ, 2) 2625.) ἴῃς ἴδστῃ 

μεῖς ἰ5 αἰ βγη ροἰπιεά ἕτοτα (μαὶ γεμάθγεὰ “βιυσθ5,᾽ 6.Ρ. οἷ. χῖν. 2. 
ΤῊΘ ἰαίίετ ἴεγπὶ πλθδῃ5 ἴῃ ἔτεα 5ρᾶοβ βυγγουπαϊηρ ἃ Οἰἐγ οὐ Ὀυϊάϊηρ. 
ΤΠ τῇς βεῆβε οὗ [8 ργεβεηΐ ψογὰ ψεγα [ῃ6 βαϊηδ γείδεγεηος που δ6 ἴο 

ς-ςΠ 



νν. 29--36. ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΥΊΙ. ᾿ 201 

ΟἿ οὗ ΤΥ ρ᾽]οῖβ. Απά 81]1] τμαὶ ἢδηάϊα [ἢ 6 οῦ, [ἢ 6 πηατ ΠΘΓΒ, 20 
απ 411] ἴῃ6 ρ!]οῖβ οὗ [Π6 568, 50.4}} οοπηβ ὄοννῃ ἔγοῃ {ΠΕῚΓ 
5}105, [6 Υ 5}4}1} βίαπά προῃ (Π6 ἰαπᾶ ; πα 5}14}} σαι56 [ἢ6]Γ 30 
νοῖοα ἴο δ Ππεαγά δραϊηβὶ (66, ἀπά 5}|4}} οὐὺ Ὀἰ ταν, δηα 
5}8}} οαδῖ ὉἘὋΡ ἀυδὲ ρου {πεῖγ ἢξδα5, [ΠΕῪ 5141} ψά] ον (6 ηη- 
56 |ν65 ἰῇ (6 Δ5}65: δηα ἴῆῇδν 5}4}} γαῖα {ΠΘ 5 Εν 65 υἱίο εν 3: 
ὑ4]4 ογ {πδ6, δηά σιγά [δι ψ ἢ βδοκοίοιῃ, δηα ἢν 5}4]} 
ΘῈΡ ἴου ἴ1η66 ψιἢ ὈΙΠΓΘΓη655 οὗ φαγὶ σλμα ὈϊΠΕΓ ναὶ ηρ. 
Αηά ἴῃ {6 }Γ νας ΤΟΥ 51.411} ἴα κα ἊὉΡ ἃ Ἰαπηθηίδοη ἴοσ 3. 
[π66, δηα Ἰαιηδηὶ ονοῦ ἴἢ66, σαγέμρ, ΝΥ μαι αἵζν ἐς ᾿Κκὸ Τγπι5, 
{κὸ τὴς ἀεϑίγογεά ἴῃ (ἢ6 τηϊαϑὶ οὗ {π6 βεαὺ ὙνΏδη [ΠΥ νγᾶγα5 33 
ψεηΐ ἕοτίἢ ουΐ οὗ [ἢ6 5645, (μου Π]]ο ας ἸΔΩΥ ΡΘΟρΪΘ ; ἴοι 
ἀϊάξε βητιςῃ {Π6 Κίηρβ οὗ [ῃ6 δῦ ἢ [6 τυ ιᾶς οὗ (ἢν 
το 65 δηῃά οὗ [ῃγ πηϑγομδηάᾶϊθθ. 725 ἴῃ τα ἤδη δέοι «ἤαΐζξ 3ς 
ὧς Ὀτοκθὴ ὈΥ {6 5685 ἴῃ ἰῇ ἀδρίῃβ οὗ ἴῃ6 ψδΐεγβ, [ὮῪ 
ΤΟΙ Δ Πα ἶδ6 δηᾶ 411] ΤΥ σουάρδην ἰῇ {πε τηϊάβι οὗ ἴπ66 
5841} 11. ΑἹ] [ἢ6 ᾿Ἰπῃδρὶδηΐῖβ οὗ (ἢ 6 15165 5041} 6 δϑίοῃ βηῃ θα 3ς 
αἴ ἴῃ66, δῃὰ τἢθὶγ Κίηρβ 50.4}} Ὀ6 βοσὲ δἰταϊ ἃ, {Π6Ὺ 514}} Ὀ6 
(του Ὁ]6α 2η: ζἀεδὶγ σουαῃίθηδῆσθ. Τὴδ τηθυομδηΐβ διμοηρ (ἢ6 36 

(ες Ἰαῃᾶβ οὐ σοδϑίβ ἴῃ ἴμε νἱ᾽οΐη οὗ Τγτα, ἃ βθῆβε ἔαγ ἔγοῃι ἡδίιγαϊ. 
]ετοιης σοη]εοϊυτεα ““Πςε15᾽ (Εν..). [ἡ 15. ἵν1ϊ. 20 ἴῃ νϑὺῦ ἀθβου 65 
[πε νἱοϊοηί δοίιίοη οὗ 86 νγαΐοιβ οὗ ἴῃς 5εὰ (πὶ. νἱϊ. 8), δῃὰ Αἱ. 
ΠΑΡ βιρσραβίβ τύσσές Ὦδγα---ἰῃς ἡγαναβ 5Π4}} χυᾶκα δἵ (ΠῈ ΟἿῪ οἵ [ὨΥ̓ 
ὈΪΪοί5. 

29. ΑἹ] βοαίδσγίηρ πηδη γαῖβε ἃ ἰδαπχεπιδίίοη ονοῦ [ἢ 6 βῃϊρντεοῖ οὗ (ἢς 
φαι]απὶ νϑββε]. 

80. Ζλεαγή ἀραϊΐμο ἐλέε] ΟΥ̓ΘΣ ἴῇεθ. Οἡ ἢγξί 5ἷσῃ οἵ βοσον οἴ. [0 Ὁ 
ἰϊ. 12, ἃπ4 ου βϑοοῃά 7εζ. νὶ. 26; Μίς. ;. το; Εί. ἰν. 1. 

81. Εον (686 5ῖρῃβ οἵ ρστίοξ οἵ. οἢ. νἱΐ. 18; 15. χν. 2, χΧΙΪϊ. 11; [6Ὁ- 
χυΐϊ. τό, χ͵νὶϊ. 5; Μις. ἱ. τό. 

832--36.ἁὈ. ΤΙΑΜΕΝΤ ΟΥ̓ΕΕ ΤΥΕΒ. 

ΤῊΣ Ἰαπιεηΐ Ἄρρεᾶτβ ἴο Ὀὲ ἱπ εἰερίας τηϑεῖστθ. Τὴ ψογὰ “" ναὶ ηρ᾽ἢ 
ἰδ ἃ σοῃἰγαοϊςα ἔοτηι (πὶ Ξ- ποϊ). 

ἔλαξ εἰ}7]}] Βδῖποῦ: ψ͵πῸ 18 111 Τγτα. 
ἐϊξε ἐάε ἀεείγογε4) ΤῊ ἰογπὶ ἰβ νϑῦῪ οὔβοιγα, Ὀαῖ Ποιΐηρ θειίον ἢδς 

Ὀδοη ῥτοροβαά. 
838. 2ᾳ»ν τυαγές τυεμέ 7γ0γ11} ἰ.ε. ἤδη [ΠΟῪ ψετὰ Ἰαπάεα ἴτομχ [ἢ 568 

Οἢ ΤΊΔΗΥ 5ΠΟΓΘ65 ΤΩΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ65 ψγεσα Π]16ὰ, «ὦ 15. χχὶ!. 4 (Ε.Ν.). 
84. 1}ὲ {2»6 τυλέρε ἴὩου 5411 Ὀ6] Βαδίῃεογ : δῦ ὑπ|6 ποῦ ἃχὶ 

ὍΣΟΙΚΘΣ ; οὐ ἢ ἔτ ΠῈΣ σῃδηρο οἵ ροΐηίβ : πστῦ αγέ ἐλοιε ὀγοζέρε ρὲ 
1Πς6 5645... (ΠΥ του δηαῖ56.. τα [4]||δηἡ. Τῆς τεδαϊηῃρ “ Ἐἰπλ6᾽ 15 ἀ1ΠΕ{[ιν 
οὐ, (που οἷ. [6Γ. 1]. 17. 

86. α,ηοριρ ἐἦφ 2402) ῬΘΟΡΙΘΒ. “Ηἰ55᾽᾽ ἤδσὰ ἰβ βαγάϊγ [ἢ Ἔχρῦαβ- 
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ΡῬΘΟΡΪΘ 5141} ἢϊ55 δ [66 ; ἴοι 5δ!ῖ Ὀ6 ἃ ἴδθιτου, δπα ἤδνεοῦ 
σἦαΐ ὅέ ΔΏΥ τηοτθ. 

28 Τῇε ψοτχὰ οἵ ἴῃ [ΟΒῸ οᾶπλα αραὶπ ὑπο τη6, βαγίηρ, ὅ0η 
5. οὗ πδη, 540 τηΐο [ῃ6 ῥγποα οὗ Ὑγτυ5, Τῆιϊ5 58 (6 Ιωοτιὶ 
ον; Βεοδιβ6 ἴπϊη6 Πθατί ὧς πὰ ὉΡ, ἀπά που δϑι βαϊά, 1 
γι ἃ ἀοά, Ι 50 ἐκ [ῃ6 5θδὶ οὗ σοά, ἴῃ 16 τιϊάβι οὗ [6 5645 ; 

δίοη οἵ πηδ]οΐοιις ἴου, γαῖ οσ οὗ δϑίοηἰβῃπΊοπὶ δηὰ ἀἰϑδτηαγ, οὐ οἴμον νἱνία 
εἰποζίοη, 1 Κιηρϑ 1Χχ. 8. 

σἀαϊέ δὲ ἃ 147707} Ἰιῖ. [ΘΙΤΟΥΒ, 1.6. ἀοϑίσι ]οη5---[(ἤου 584]. Ὀ6 υἱίουγ 
ἀεπίτογεά, οἴ. χχνὶ. 21. 

ςση. ΧΧΝΙ]Π. ΤῊΣ ΑΙ. ΟΕ ΤΗΒ ΡῬΕΙΝΟΕῈ ΟΕ ΤΎΚΕ. 

ΤῊΣ σπαρίου μ85 ἴῆτεςε ραγῖβ : 
(1) νυν. τ--τῖο. ΤΒα βίη! ρηάς οὗ ἴπ6 ρηπος οὗ Ἴγτε δπᾶ ἢϊ5 

ἀεΞκιτυςοη. 
(1) τσν. τ1--ῖρ. [ιτηθηΐ ονεῦ ἢἶ5 [4]1] δῃὰ Ὄχρυϊϑίοη ίγοπι [86 

σατάβῃ οὗ Οοά. 
(3) νυν. 2ο---26. Τὸ [[}|5 ἰ5 δήἀεά ἃ. ῬΓΟΡΠΕΟΥ ἀραϊηβὶ 51: ἄοῃ. 

1--10. ΤΗῊΗΕ 51Ν ΟΕ ΤῊΗΒ ῬΕΙΝΟΕ ΟΕ ΤΎΞΚΕ (συν. 1---8}, ΑΝῸ ΗΙ5 
ΘΕΒΤΆΌΟΤΙΟΝ (ὐν. 6---Ιο). 

ΤῊΣ ρῥγίηοα οὗ Τγτε οὗ ἴῃ {ἰπ|δ γγὰβ ργοῦδϊγ Π{ΠΟΡΑ] 11. [Ι{ ἰβ ποῖ, 
πονανοῦ, ΔῺΥ ἱπάϊνι 14] ρῥγίπος ἴπαΐ (ἢ6 ῥτγορῇεί {πγοδίθηβ, Ὀὰΐ {Πα 
τυϊεῦ οὗ Τἴγτε, νηὸ ἰ5 ἴΠ6 οι ροάϊτηοηΐ οὗ ἴῃς Ξορὶτὶ οὗ 16 ρτουά οοτι- 
ταθτοῖαὶ οἱἵγ. Τῆς πα τὰ σοῦ ἴΠ6 ρῥτορθθὲ ομᾶγρεβ (πῃ ῥτῖποθ ἰ5 
ῥτίάς οὗ μεατί δηὰ 5ε! .ἀειδοαίίΐοη. Τηα ῥτίποθ--- 0 15 Ραΐ [86 ἴπὶ- 
Ρετϑοηδίίοῃ οἵ (ἢς βρὶξ οἵ ἴῃ σου πη Π}γ ----ὐνᾶϑ ΥΟΥΥ Ὑγ]56, τνΐϑεῦ (δ π 
Ὠρηϊεὶ (᾿. 3). Ηἰς5 νίϑάοιῃ ἐχργαϑβθα 1561 δηὰ ἰουπα βοορε ἴῃ ἢἰ58 
σοπλροῖοα δηα πιδηυΐασίαγεβ δηαὰ ἴῃ ἢ5 τίβι ΤΠεβ6 ῥὑγοἀυςεά νεδ] ἢ 
δΔηα 5ρίεηάουγ, ψ Ὠοἢ ἰεὰ ἴο σηροά]Υ δγγόρᾶηςσα (Κ. 4, 5): ἴῃ 6 Ρῥγίπος 
5814, 1 δὴχὶ αοά, 1 ἀννε}} ἴῃ ἴῃ6 δϑοάς οἵ Οοά (σν. 2). Εογ Επὶβ ἀεἰίσίησ 
οὗ Βιμηβο ἴῃ ἴθ ον πιϊπα ἢδ 51.8}} ὯὨς Ὀτοιρῆς ἄον. ϑίγδηρετγβ, (ῃ 68 
πιοβῖ ἰογγ }]6 οὗ [ἢ παίϊοηβ, 5}}4}} δ59α}} Ὠΐτη, δηα μα 5ἢ4}} ἀϊ6 (ῆς ἀἄδθαίῃ 
οἵ [ῃ6 πποϊγουπιοῖϑοά---[ἤο86 ἤοβα Ὀοάϊεβ ἀγα πηρυγοὰ οὐ υπποηουγεὰ 
ἴῃ τῆ οῖγ Ὀυγαὶ. 

2. δηὶ ὦ Οοα] 181} ἀοἅ. ἘΖεϊκῖεὶ βρεᾶῖκβ ἔσοτι ἢϊ5 οὐ ροϊηϊ οὗ 
νίοενν, ἢ οἢ γοοορπῖζοβ Ὀᾷϊ οαα αοά, ποῖ ἔτοτα (Παὶ οὗ ροϊγίποεϊδιῃ. ΤΠΘ 
ῬΓΪΠΟΘ 5861 ἰδ πεατῖ ἃ5 ἴῃς μοατί οὗ σοά; δε [εἰῖ δπὰ δοίβά δ5 1 αἰνίῃε. 
ΎΤΠοτα 15 ποῖ ἴῃς 5ἰἱρηίεβι δ] δίοη, οὗ σουτγβα, ἴο δεῖ] ννουϑῃρ Ὀεῖησ 
ρΡαϊά ἰο τῆς ρτίησε; ἰξ 15. ἢϊ5. οὐνῆ ἔβα ϊηρ δοηθ, ἷ5. ὑγί4θ δηά 586}- 
οχαϊδίίοῃ, ἰῃδΐ 15 τοίογγρα ἴο. 

7 «οἱδ ἴὰ ἐδέ φτεαΐ οΓ7 σοα] Ναῖυτσαι! [γ (ῃ6 ῥυΐποθ βρεᾶκβ οὗ 8 οὐη 
δὐροάς, Τγτε; Ὀυῖ ἢδ τοραγὰβ ἰὶ 845 ἀϊνίπθ. Ηδς ἰ5 ἀοὰ δπά ἴἴ 5. τ86 
βεδί οἵ σοά. ποῖα 5 πὸ ἀουδί 4] υϑἱοη ἴο (Π6 ἰάεα ταὶ [Πεγα νγὰ8 ἃ 
δεαί οὗ ἀοὰ οὐ ἴῃς σοάς; (ὃς ρῥτίηςθ ἰδεπιδεά Ὑγτε ἢ} ἴ. ΤΒα 

-- Ἰ͵ααῦῖν αηᾶ 5ρ]οηάήοιτ οὗ ἴῃς Ρ]δςδ, ᾿18 σίσμηθβ5 δπὰ γεῆονῃ, ΡΟΞΘΙὈΪΥ 
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γαῖ ἴῇου αγέ ἃ πδῆ, δηά ποῖ Οοά, [πουρὴ ἴπου 86ῖ [Πϊπ6 
ἤδασὶ 845 ἰ(ἢς ἤρα οἵ οά: Ὀδμῃοϊάᾶ, του γώ ψΊβοΥ ἤδη 3 
ὈδΏΪ6] ; “ἤεγε ἧς πὸ βϑογοῖ δα [6 οδὴ ἢϊάθ ,»0γε ἴῃ66: 
ΜᾺ τγ ψιϑάομη δηὰ ἢ [Π1ὴ6 υπηάετιοίδηδίηρ τἤου Πδβὶ 4 
δοίΐθη [66 ΤοΠ 65, ἀπ Παϑὲὶ ροίίθῃ ροϊά δηά εἰϊνεσ ἴηΐο τῇγ 
ἰΓΘΑΒΌΓΘΒ : ὈΥ ΤΥ ρτεαΐῖ ψιβάοιῃ σηα ὈΥ ἴῃγ (ταῖς Παβὶ (ῃοιι 5 
Ἰποτοαβαα τὴγΥ Ποἢ 65, δηα τ(ἢϊπη6 ἤδαγίὶ 15 πε ἃρ Ὀδοδιι56 οὗ 
[ἢν ΤΟῆ65 : ἐπογείοτα ἰἢπ5 βαιῖῃ τἢ6 Τιογὰ ον; Ββϑοδιιβε 6 

οἴδου δαϑί 8εῖ [ῃἢϊη6 Πεαγὶ ἃ5 ἴῃ ἢεξαγὶ οἵ σοά ; ὈεΠο]ά ἰπετε- 7 
ἴοτα, 1 τοῦδ Ὀτὶηρ βίσδηρεῖβ ὉΡροη ἴπ66, [6 (οΥτ}]6 οὗ {Π6 
ὩΔΙΟΠ5 : δΔηα [Π6ΥῪ 5}.4}1} ἄγαν ΤΠ ἐγ συνογάβ δραϊηϑὶ [Π6 θϑδυῖν 
οὗ τἢγ. νιβάοχῃ, δῃηᾶ {Πδγ 514}} ἀθ8]6 (ἢγ Ὀτρηΐπεβθθ. ὍΠΟΥ 8 
5041} Ὀτηρς ἴδε ἄονῃ ἴο ἴῃ ροἱῖ, δηᾶ ἴπου 504]: ἀϊαῈ τε 
ἀδδίῃβ οἵ φάθ ἐδαΐ 476. 5]Ίαὶῃ. ἴῃ [6 τπηϊᾶϑξι οὗ ἴΠ6 5685. ὙΠῸ 9 
τοι γεῖ 54 Ὀείοτα ἢϊπὶ [ἢδὶ δἰαυείῃ (ἢδ6, 1 αγε ον Ρυΐ 

αἶδο ἰἰ5. ἰβοϊδίζοῃ, τηδκα 1 βοπηθιμίηρ ἠοῖ οὗ [π6 δαγίῃ. [Ι͂ἢ 5. χὶν. ἴῃς 
Κίηρ οὗ ΒΑΡ ]οη αῇδοῖβ ἴο βεαΐῖ 561 Ῥοϑίὰς [ῃς Μοβὶ Ηἱρῆ, μοῖε (ῃ6 
Ρςς οὗ Τγτα τἀθηιῆ65 Ὠϊτησε 1 ἢ αοά. 

8. τὐῖδεν ἐλαμ αρῖο (ἰ. οἡ (ἢ. χῖν. 14. Τῆς Ἰδηριαρσα ἈρΡΡΘδΥ5 
ἰτοηῖσα]. [11 ἀἄοαβ ποῖ [ο]]ονν ἔτοπι ἴῃς δ᾽ υδίοη [παῖ (ἢ βἴουυ οἵ ᾿δηΐοὶ 
γγἃ5 Κπόονῇ ἴῃ Τγτα. 

μὸ “2εγ6ζ... ἀϊ4.4] Οὐ, πο 5θογεί ἐς ἀϊζαδεμ. [ἢ χχχὶ. 8 [ἢ6 ψοσὰ 56 θπη5 
ἴο τηθδῃ “Ὅς δαυ8] ἴο,᾽᾽ ““σοτηθ ὑρ ἰο.} ὙΤῇΐδ βθῆβε ψου]ὰ τραυῖσα ἃ 
ῬΘΙΒΟΩΔ] βυ]θοῖ, ψ Ὡῖσἢ τὶρῆξ Ὀ6 σοὶ 1 [Π6 δύ ““Ὧο βεογεί,᾽" 11ἴ, νὉ 
εἰρσεα, οσουϊὰ θὲ ἰακδὴ ἂ5 ΝυΡ. ΧΧΙΥ. 3, 5 οἰοβθα οἵ δγβδ, '.6. ἰπβρίγεά. 
ΤὨΕ νογϑίοηβ αἀἰθοσ 46 ]Υ ἔσο ομα δῃοίδεσ. 

Φ. 4 “ὁφ. ΤὮδ. ν͵ϑάομι οὗ ἴῃς ρῥυγίησε, ψῆο 5. Ὀυΐ [Π6 ᾿πσαγηδίίοη οὗ 
[6 ορίσιὶ οἵ ἴῃ6 οἰΐγ, αἰπρίαγεᾶ 1ῖ56 1 1 ἢϊ5 σοπιηιοτοὶαὶ δπίεγργίβθ, ἴῃ 
ἢ15 5Κ1}} ἴῃ τίϑ δῃὰ τηδηιίδοίασεϑ, ἔοσ  οἢ ἴἢ6 Τ γγϊδηβ ψγογο ἰδιηουϑβ, 
δῃᾷ (ἢ ἢ6 διηαβϑθά βοῇ τἱοῆθ5 δη ϑυτγοιηαάθα ἢϊπγΊ5 6} 6 ἢ σας 
βρίεπάοιγ [μας 6 ἀδαπχοά Ὠἰπηβο!  Οοά (ν. 6). ΑἸτεδάγν Ηοσλεῖ ο8]]5 
1ῃ6 διάοπίδηβ 2οῤεααεααίοϊ (7). 23. 743). 

ψ. ἢ δέφ. Ηΐ5 οἰιαβιϊβειηθαὶ Ὀεσδῦθα οὗ ἢϊ5 Ξε] .ἀεϊβοαίίοη. Α5 Νεῦυ- 
σμδάποζζαν αῇεοϊθα ἴο σεὶ Ὠιπαβοὶ ἴῃ (Π6 5'4ες οὗ ἴῃς Νουύίῃ Ὀυὶ ννᾶ5 
Ῥτγοῦρδι ἄονῃ ἴο ἴπ6 Ξ'ἀ65. οὗ 186 Ρὶξ, ἴῃς ῥτίπος οὗ Τ γτα 5141} ἀϊθ δῃ 
ἱρποϊηϊηΐϊοιβ ἄεαιἢ. Τῇ ““Τογγ 16 ̓) 1.6. τηοϑὶ ἰθγυ Ὁ ]6 οὗ {πΠ6 παίίοῃβ ἅΓῈ 
{16 Ομαϊάδδῃβ, οἷ. [ῃ6 ρσορδβεῖ᾽5 οοῃίθιηρογασυ ΗδΌ. ἱ. 6---τιο. 866 οὗ. 
Ὑ]Ϊ. 21, 24) ΧΧΧ. 11], ΧΧΧΙ. 12, ΧΧΧΙΪ, [2. 

ἐδε ὀεαπμγ οὗ ἐὰν τυξραορε] ὍΤΒ6 Ῥεδυὶν 15 ηοῖ τεραγαβα 45 (π6 ργοάαυοὶ 
οἵ ἢϊ5 ννβϑάοτῃ, Ὀαὶ ταῖπεγ 45 ἴῃς Ἔχργεϑϑίοῃ οἵ 1, [δι ἴῃ ψῃ]οἢ 11 Οἱοί 65 
1561. Οἱ ν. 12. 

ἄἰοῆίο ἐὰν ὀγίσλέηεε5] ῬἩΤΟΙ͂ΔΏΘ, οἷ. ν. 17. ὙΠΟ ἴογτι ““ῥχοίδῃθβ᾽᾽ 5. υ56ἃ 
οη δοσουηῖ οἵ [6 ρτποθ᾿β δςϑυρίοι οἵὗἉ ἀἰνὶη!γ. 

8. αεαΐδς οἵ... σἰα14}] ὙὍ6 ἄθδίδ. 
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ἴ1δου «ἀσίξ ὁξ ἃ ταδῇ, δῃὰ ἢο (οά, ἴῃ ἰδ παηά οὗ ἢϊῃ (ἢδὶ 
βἰαγϑίῃ [ἢθ6. Τῆου 5}4]1 ἀ16 [ῃ6 ἀδδιῃβ οὗ [η6 υποϊγουτηοϊβοα 

9. κέ ἐλοῖε Ξαἷξ Ὁ60])] Ἐδίῃοῦ: Ὑ81Π5ὺ ὕπο τὸ 18}, ἀπ ποῖ αοά. 
ΤΠ 1α5ἴ οἴαυθδα “ἴῃ ἴῃς Ὠδηά,᾽ ἅς. 15 νδηϊτηρ ἰ ΓΤΧΧ. 

10. ἐδαίὰς οΥὙ ἐΐλε τπεῖγοκηεδεα} ἴῃ6 ἄθαϊ. Τῆδ ἴσστὰ υποϊτουηλ- 
αεἰδοὰ 15 δι αρ  ογεὰ ΡΥ [πὰ ρσορῇεῖ ποῖ ἰὴ ἰΐ5 δῦ] βθῆβα διΐ ἴῃ τγείεγεηοα 
ἴο {πὸ ἀοαά, ψῇο βυΐοσ ἀθαῖ ἢ ίσοτα ἰδ6 οοσζά, δπὰ νῆοβα Ὀοάϊος οϑἱϊῃοῦ 
116 ἀπρυτοα δηὰ ἀἰϑῃοηουτοὰ οὐ ἂῖὲ βυπηρ ἰηαἰβογι πιϊηδίοὶυ ἰηΐο (ἢ 6 
φαγί ψὶἢ ἢο ἔπηοταὶ μοηουτθ. Πορυϊναίίοη οὐ Ὀυγδὶ αἰὰ ποῖ πάν 
1[Π6 ἀεδά Ρευβοῃβ ἔγτοηι ἀδεοθηάαίηρ ἰπῖο 5060], (ἢς ρἷαςος οὗ (ῃε ἀεαά, Ὀυὲξ 
[86 ἀϊδῃοηουν ἀοηδ ἔμοπὶ Πογα ἰο]]οννοα 6 πὶ ἴδμοσο, ἀμὰ [Π6Υ ψ τα 50" 
76οἴ ἰο χεργοδοῦ. Οἱ. (86 βᾶπη6 στερτοβθηίδίοῃ 15. χὶν. 190, 20, ετα ἰΐ 
ἰ5 Δ ΘηΓΙΓΟ ΠλΙϑοοΠοΟΘρΡ(ΙΟΏ ἴο σρηβιοσ “ βίοῃεθ οἵ (ἢς ρἰζ᾽ το τεΐεσ ἴο ἃ 
Ῥᾶνϑα τηδυβοΐϊδθυμι, δα ἴἢ15 ἃ βυμπιρίιουβ ὑμγ141, ῬὍὨδ βίοῃοδϑ οὗ ἴῃς ρῥἰῖ 
ἅτε ἴῃς Ἰονγοβί ρῥἰζ. 

12- -:19. ΤΙΑΜΕΝΤ ΟΥ̓ΕᾺ ΤῊΞ ΕΑΙ, ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΙΝΟΕ ΟΕ ΤΥΒΕ. 

ΤὨε ρῬάᾶϑϑᾶρε 15 οἵ Ὄβχίγειηβ αἰ συγ ῥαγὶγ Ὅπὶ [Π6 οὔδουτὶγ οἴ βενογαῖ 
ΕΧΡΓΙΘΘΒΙΟΏ5 ἴῃ ἰἴΐ, ψὨΐσἢ ἀο ποῖ οσουτς ἀραΐη, δῃμαὰ ῥά Ὺ ἔτοπὶ 8|]0|510}}5 
ποῖ ΠΟΥ ᾿π|6]]1|σ10]6. ὙΠ ρσεηςγαὶ ἀτι οἵ [μ6 ρᾶββαρε ἰ5 ρ]αίη. (τ) τ. 
[1-.315. ΤΠ ῥγίηςθ οὗ Τγζα ἰ5 σεργεβεηϊθα 85 ἃ ρἱογίουβ. Ὀεΐῃρ ρἰασθὰ 
ἰπ Βάδη ἴδε ραγάβη οἵ ἀοά. Ης ν 88 ἴμε ρεγίβοϊίοη οἵ Ῥθδυίυ, ψγ5 5εὲ 
ου ἴδ6 τηουηϊδίη οὗ Οοά, δΔηὰ νγὰβ ρογίδοϊ ἴῃ ἢϊ5. νγαὰγϑ ἔγοπι [ἢ6 ἀδύ ἢξ 
γγ»58 ογεαίθα {1}} ἰηϊαυ τυ πγᾶβ ἰουπὰ ἴῃ Ὠἰη. (2) υν. 1τ6---ἰ90. Ἠξς [6]}} 
ἴτουη εἷς ΒΙρἢ ρῥΐδος (Ὠσγουρῃ ῥυάς Ῥεσαῦβδα οὗ ἴῃς τιυϊαας οὗ 5 
το 65, δηὰ νγὰβ (πεγείοσε Ἄχρεὶ]δὰ ἔγουλ ἴπμε σαγάδῃ οἱ ἀοά.-- Τοναγὰβ 
με επὰ οὗ ἰπῈ ραββαρα ἰδ Δ]]ΘΡΌΥΥ οὗ ἃ Ὀεΐηρ ἰῇ ραγϑαΐβθ 15 ἀδρατίοα 
ἔγοτῃ δηὰ [ἢ δοίυδ] οἰγοιπιβδίδησες οὗ ἴης ῥγίπος δηᾶ Ὦϊ5 ΟΥ̓ ἃ΄δ ἸΟΓῈ 
1ἰςΘΓᾺ}}Ὺ τείουγεά ἴο. ΤῊ ἰοχὶ οἵ ΤΧΧ, αἰνεῖρεβ ἰη ᾿πηρογίδηί ρᾶγίου» 
ατβ ἔγοῃ ἴῃς Ηδθδ. 

Ῥατγίίουασγ αἰ βου 165, Ὠονγανεσ, αἴ ηυτηεγοιβ. 1. ΤΏ6 Θχργθβϑίοῃ 

.ς4.ὁ. .ὁ0ὁ 
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ὈΥ ἴῃς Πδηὰ οὗ 5[γδηροῖβ : ἴοσῦ 1 ἤᾶνε βρόκθη 2.0, βδῖῃ τῃ6 
Ιογτὰ σου. 

Μοῖθονοῦ ἴῃβ ψοτὰά οὗ [ῆ6ς ΤΙΟᾺΡ σδῖηθ τηἴο ΤὯ6, 5ΔΥΏΡ, 
ΘΟῊ οὗ πηδη, ἴἀκ6 Ὁρ ἃ Ἰαιηδηϊαίίοη ἀροη [Π6 Κίηρ οὗ Τ γα, 
Δα 5Υ υηΐἴο Ὠϊπ), Ἴ 5 54 11ἢ της 1, οτὰ αοΡ ; Του 5θαϊθϑὶ 
ὉΡ ἴΠ6 50πη), [}} 977 ννἱϑάοπι, δα ρογίεοϊς ἴῃ θεδυῖν. ὍΤθοι 
ἢδϑί θθθὴ ἴὴ Εάβθῃ τῃ6 ραγάβῃ οἵ (σοά ; δ εΣΥ Ῥσθοῖοιβ δίοηβ 

Τεργοβεηϊθα ἂ5 ψδίσῃεις δηᾶ ῥτοίθοίουβ οὗ (6 ρατἄεη οἵ σοά δραϊπϑὶ 
ἴθ (θη. 1}.. 24). ΤΏθτα δἵαε γοίογεησαβ ἴῃ ἴῃ6 ΟἹά Τεβί. ἴο τῆς 
βίη οὗ ὨΙρθο Ὀείηρβ (6.5. ὅεη. νἱ. 1; 15. Χχῖν. 21), Ὀαϊ [86 Ρτορμ οί 
ΔΙ] ϑἰοηβ ἴο (6 σμεσγαῦβ ἰῇ οἴμεὺ ρ]ασθϑ τῆαϊζα 1 ΕΣ ἱπιργοῦρδῦϊα 
(παι δε βῃουἹὰ {Πῖη]κς οὗ ἴΠπεπὶ 85 β' ππίηρ. 3. 11 ἰ5 ῬΡσόῦδ]α, [Παγείοσο, 
[παι 1 15 (η6 ΠἰϑίοΥΥ οὗ 6 ἢτϑῖ τηδη ἰπδὶ βοαίβ είογα ἢϊ5 σηϊπα. ὍΤῇα 
ἴεστα "“οτεαϊθ ἢ ΔρΡρ] δα ἴο τῃ6 Ῥχίηοε νου] πασάϊν 6 υδοὰ οὗ (Π6 
σόα. [115 ἢοΐ πη} 1ΚΕῸ]γ, Ὠοννονοσ, (αἱ ΕΖΕΚ. 15 ἰὴ ρΡοββοϑβίοη οὗ ἰγᾶ- 
ἀϊοης τερατγάϊηρ Ῥαγδάϊβε πιογα δΏρ]6 ἤδη ἴΠο56 ἴῃ ὅξη. οἵ ἀϊβεγοης 
ἔτοπι (ἤθη. Αἱ (Π6 5ᾶπὶ6 (1π|6 [ῃ6 αἀἸνεγροῦοο5 ΤΏΔΥ Ὀ6 ἄπ ἴο 58 ΟὟΏ 
[ΘηάθῃοΥ ἴο ἰά64112Ζ6. Τῆς ῥγίηοθ οὗ ΤΎΓΟ 15 σαριθβοηίεα 85 ψ Ίβεσ (ἤδη 
84}1 τῶθῃ, Ἔνθ [ἢδὴ Πδηϊεὶ ; δῃά ἴῃ [0Ὁ χν. 7, 8 ἴῃ6 ἄγϑί πηδὴ Ῥόσῃ ἰβ 
ΒΡο κβῃ οὗ 8Ἃ5 ροβϑοβϑὶπρ βῃ ρεγηδίαγαὶ νϑάοῃθ. ΤὨς ργόορῇεῖ ταὶρῃς μᾶνα 
Ὀοίογα ἢἶβ τηϊπὰ (μαὶ δ ἰδάοσῃ νηἰσἢ ψνα5 ἴπΠῸ ἢγοὶ οὗ (σοάΐβ ψοσκϑ οἵ οἱά 
(Ρτον. νἱ}}.)}, ἀπὰ ἢἰς δυοῃϊίθοϊ ἴῃ ογοδίίοη, δηὰ ψῆο σϑα]ζθαὰ ΠουβοὶΓ ἴῃ 
[δ σγιηπιθίτυ οὗ ἴῃ6 τηϊνεῖβθ. 

12. ἀέηρ οΥΓὙ 1γ},..5] Τα ῥγορῇοὶ ἀρρεαδῖβ ἴο 015: ἴΠ6 ἴογηβ Κίηρ ἀπά 
Ῥγποα (παρὰ, οἵ ηΔ51) ἱπαϊδγθητνγ. ΓΧΧ, οὗ ΕΖεϊκ. τόβογνεβ [ἢ [ογπὴ 
“κιηρ᾽" ἴον [86 τυ ]οῖβ οὗ Βαγ]οη δῃὰ Ἐργρί, Ἔχοερῖ ἴῃ σθῆθγαὶ ὄχργοβ- 
βίοῃβ {κε “Κίηρβ οὐ {86 δαγίῃ,᾽" οσ, οἵ {πε παιίοῃβ (χχνὶϊ. 23, 25, χχχίϊ. 
10). 
᾿ς τ“ ἐλε τε} ΤὨΘ ἴσγτη “51 π|᾽ ΟἾΪΥ δρδίη οὗ. χ]. τὸ οὗ ἴῃ 6 

σοηϑίτυοσίίου οὐ ἰάδα οὗ (ἢ6 [6 016, ἴμοτα τοπάογεα ““Ραϊίετη." ὙΤδδ νου 
5 υϑεᾶ οὗ της νοχὶς οὗ (οὰ ἴῃ ογάογίηρ ογοαίίοη Ὁ ψεῖρῃὶ δηὰ τηθᾶβυσο, 
7οὉ χχνυ ϊ!. 25; 15. Χ]. 12,13. ΤΠ ρῬᾶγαβα ““ἴδοιι 5641651᾽ 15 ροϊηἰθα δ5 
Ῥατί. γέ ἐλέ τοαΐρρ οὐ, Ὀὰΐ βοῆς Μ55. δηὰ τἢ6 δηοίθηϊ Ν᾽ ειβίοηβ τεϑδά 
αγί {}ε τεα γερο, Τὸ “5641 μα5 δἰννᾶγβ ἴΠ6 Ὡδῖιγα] 56 η56, ΟΥ ΠΊ6 Δ 5 
ἴο οἷοβα ὕρΡ, ἰδϑίδθῃ ὑρ; 1ἰ 5668 ΠΟΥ ΏΘΙΘ ἴο τἸηθ8ῃ ἴο τουπὰ οὔ, σοχῃ- 
ΡΙεῖε οὐ σοῃϑιμῃηηδῖθ.Ό ΧΧ. οὐἱίβ “1111 οἵ νι βάοχη,᾽᾽ δηὰ (ῃς6 ἤγβι 
ΟΓάς δῖα ἰῃ ρδγβ 16] 5 ἴο ““ἴΠε ρογίεοϊοη οὗ Ὀεδυῖγ." ΤῊ]5 ψου]Ἱά 
βιισραβὶ (παὶ [Π6 ἤτϑι ψογάβ ἀββουῖθα ψηδὶ [ἢ 6 Ῥυίηοα 15 ΟΣ νγνᾶ5, ποῖ ψνῆδί 
6 ἀἰά. Τῇε ἴεσὰ τομἀθγαὰ “ὁ βιπλ᾽᾽ ΙΩΔΥ τηδᾶη 5)}η)7267)}) (ρεγίεοιίοη), 
δα (16 ψ80]6: ἑάοιε τυασέ ἐάέ τεαίγίμρ᾽ οὐὗἨ 5 γ}ηηη:εέ7}) (ρεγίεοϊ οη), ἀγα 1ἦε 
2εγγεείΐονε οὗ ὀεαμέγ. ΙῈ [Ὠ]8 οαβ6 (86 Ῥυΐησα 15 σοιῃραγθα ἴο ἃ 568]- 
τηρ οὗ ἐχαυίϊϑιῖς γουκιηδηϑηῖρ. Οπ [ΠῸ οἴπεοσ μαηὰ 1ξ ρατγί. Ὀὲ σϑδᾷ, 
“τἴου '᾿γαϑί ἴῃ6 56 Ά]6σ οἵ ϑυιτη ίΓΥ,᾽" [86 σοποερίίοη οὗ δοιμειΐηρ ἱτ- 
ῬΓαβϑίηρ ΞΥΙΩΠΊΘΙΤΥ (Ὡρο 411} [πὶη 05) 566 πὴ5 εχργεββεά. ὙΠοῖα τηϊρῆϊ 
1 θη Ὁδ δὴ δ᾽ υϑίοη ἴο ἴη6 ΝΥ 5άοαι ; οἷ. [ῃ6 σοτηρδγίβοῃ οὗ ἸΙρῃϊ ἴο ἃ 564] 
100 χχχνίϊϊ. 14. 

13. 7λο!ς ἀαεέ δέεφ,}] μου ᾿γαδῦ ἴὴ άδβη. Ἴ76 ἴεγῃ γεπά δγεα “σονοζ- 
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2ού ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΧΧΥΝΠΠ. [ν. 14. 

«ὐας ἰὮΥ σονεγιηρ, ἴ[ἢ6 βαγάϊα5, ἴοραΖ, ἀαηὰ ἴῃς ἀϊδτλοηά, τΠ6 
Ὁ], [Ώ6 ΟἾΥΧ, δῃὰ [Π6 [ά5ρεσ, ἴῃ 68 βϑάρρῆϊγο, [6 δμγετδὶα, 
δὰ τῇς οσὐτθυηοϊο, δηὰ ρο0]4 : ἴῃῇ6 ψοΟΥΚΙΔΠ5Ώ1Ρ οὗ [ἢγ 
ἰΔὈτεῖς δηά οὗ [ἢν ΡΙρ65 ννὰβ ργεραῖαᾶ 1 ἴδε ἴῃ ἴῃς ἀδγ {Πδΐ 
ἴ(ῇουὰ ναϑὶ ογθαῖθα. Τῇου αγέ ἴῃ6 δηοϊηϊθα σἤογαῦ [Πδΐ 
σονοθτοίῃ ; δα 1 ἢδνθ εεῖ ἰἢ66 59. ἴδοι! ψαδῖ προ ἴΠ6 ΠΟΙΥ 

ἱηρ᾽) ἀοεβ ποῖ οὔσοισ ἀρδίῃ. ῬΟββϑ ΟΪΥ ““επρογα  ἀ" δὰ “σλεθυποὶς᾽ 
5βου]ὰ θὲ ἰτδηβροβοά. 1.686 ρύξοίοιιβ βδίομες τὰ πιθηςοπθά ἴῃ βείβ οὗ 
ἴητες, Ὀδίηρ πῖηα ἰὴ πυροῦ, ἴο ΜὩΙΟἢ ΓΧΧ. δἀάς [ἤγοε τόσο, ἴῃ 6 
Ἰίραγο, ἴ86 ἀραῖα δῃὰ (6 διῃείῃγϑβί, 85 ἰὴ [ἴῃς ἢἰρῃ- ργοϑι 5 Ὀσθαςιρίδία 
(Εχ. χχνῖ. 19), ΠΟ 5. γγ. τοάποθβ ἢ ἡ οΥ ἴὸ οἰρῆϊ. Ῥοββίθ)υ [Π6 
ΟΥΡΊΠΔ] ὨυΤΏ ὈΘΥ ΤΥ πανα Ὀδδὴ ΥΕΥΥ τυ οἢ 5: 4]]6Γ, 

ἐὼὰ}) ἐαόγείς απαὶ οὗ ἐὰν 21ῤ45] Ιὶ 5 οὈνίους [δὶ {Ππλῦγτεϊβ δηὰ ρἷρθ5 
ἃζε ουΐ οὗ ρίασα ἤδγθ. 11 15 δ]50 ρχοῦδθ!α ἴμαὶ {πῸ ργεοεάξηρ ψογάς 
σμα ροδωώ 5ῃου]ὰ Ὅς ἀἰ5)οϊπεοά τοι [6 |15σἷ οὗ ρῥγεοίουβ βίοῃηθβ. ᾿θηάδε: 
διὰ οὗ Κοϊ]ὰ ΔΒ ᾽ὉΠ0 ΟΣ] 8151}733Ρ οὗἨ [ὮΥ βοοϊζοίδ δπἃ σγοονϑα. Ἐοίεσ- 
6Π66 15 ὉΠι 5] ΘΑ ν ἴο ἴμ6 Ξοἰ(ηρ οἵ ργθβοίοιιβ βίοπθβ, δῃὰ ψν ἢ 116 ῥοβϑβὶ- 
Ὀἱγ ἃ Ρδύβοῃ τῖρῃΐ Ὀ6 σι ρροκεᾶ ἴο ὑε σονεγεά οὐ οἱοίμεά ἢ [86 )Θννεὶς 
τηθητ]οηςά, [86 ρἤγαβα ἸΠΥ βοοϊκεῖβ᾽ "ἡ βεθὴβ ἴο τ608}} ἴπΠ6 ἤρυγε οὗ ἔῃ6 
γίηρ. Τῆς ρῥῆγαθς ὁνγὰ5 ργερδιεδ᾽" ἰ5 ναπίϊηρ ἴῃ ΓΧΧ. δηὰ (ἢς ]αϑὶ 
ψογὰ5. “ἢ (6 ἄδγ ἰμαὶ ἴῃου ναϑὶ ογθαΐθα "ἢ 51801}}} ργοῦδΌΥ ρὸ ἴο {πε 
Ποχί νϑῦβ6. 

14. 7άοι ατὶ ἐδε αρποΐρε ὙὍΠα πνοσγὰ “ 1Ποι᾽’ 15 ροϊῃηϊεὰ ποσὰ δπο- 
ΤΑΙ ΟΌΞΙΥ ἃς ΝΠ. χὶ. 15; Πουῖ. ν. 24. 1ἰ ΠΊΔΥῪ ΠΊΟΓΘ πδίιγα! γ Ὀὲ τοδὰ 
το οὐ Ὀεβῖά6. ὅΤηα ἴδγτὴβ τοηάεγεα “ δηοίηϊθα ᾽᾽ δηὰ “δι σονοσγοῖ "ἢ 
δε ψνδηϊηρ ἰὴ ΓΧΧ.. (αἾθο ἰῃ Ψ. 16). Νὸο τηδδηΐηρ οδῃ Ὀδ δἰἰδοῃεδά ἴο 
δηοϊηϊοα σΠεγΡ, ΡῬγοΡΔΌΪΥ: σμοτρ ἩΠὰ δρσοδάϊης τίηρθ. Τῆς οἴδεῦ 
Ρἤγαϑα “τμδῖ σον ̓ 15 ϑϑὰ ἴο ἀεβοσιῦς [86 σΒοσι 1 ΟΥ̓ΘΓ [Π6 ΤΏΘΓΟΥ- 
βεαὶ “ῇοβθ Ψ]ηρβ οονεγοα ἰΐ δηὰ (αἱ ᾿δαβί ἴῃ τε ἰδ ρ]Ὲ οὗ ϑοϊοϊῃοῃ) 
ἐχίθηαδα ἔγοσῃ νγ4}} ἴο νγν8}} οὗ ἴῃς ποδί ΠΟΙΥ ρίας (Εχ. χχν. 20, χχχνὶ. 
9; 1 (γ. χχυνῇ!. 18). [πῃ (656 ραββᾶρεβ ΧΧ. γοηάεγβ (Πς ψοσζὰ ΓΡΏΓΥ 
“ἐ ονευβῃδαονίηρ.᾽ἢ 

7) λανέ «εἰ 146] 1 Βοῦ (ἢ ς6. 
δοῖν νιοιεμζαῖρ οΥ7 Οοα4] Ὀϊβεγθηῖ γεργοβθηϊδι!οηβ οὗ {πῸ δροάς οὗ σὰ 

Ὅ6͵Θ οὐττοηΐ ; 1 νγᾶς βοϊηδί πηὲ5 5Θρόκθϑη οἵ 85 ἃ πιοιηΐδϊη δηα βοιῃηδίξῃδ5 
85 ἃ ρασάθρη, Τα πηουηίδίη ἤεδγὰ 15 ἴῃ 6 56 85 ἴῆ6 ραγάθη οὗ ὕ. 13, οἷ. 
τ. τό. Τὶ ἰ5 (6 δἀροάς οἵ σοά, ψῃογα {(π6 σὔθσυ νγὰ5 δηα 'νῆεσγε τῆ 
Ῥτίποα νγᾶβ ρ]δοθὰ οὐ ἴῃ ἀδὺ ψῆῇθῃ 6 ννὰ9 ογεαϊβα. Τα α]ἱ]υβίου ἴο ἴΠ6 
τηουηϊ οὗ Δ5ΘΘΙΏΌΪΥ ἴῃ 15. Χῖν. 132 5 οὔβουσα, Ὅῇ6 σοι] παιοηϑ οὗ Π) 6]. 
(αγαά.) ἀϑπὰ [εἐγεπλῖαβ (8 αό. 455)}7γ. Κονγε οί μϑρετι σον Ζιεόεη παοὰ εἶδε 
Ζυαδ) τὲ σοηῃίχονοτίδα ὉΥ [εἤβθη, ψνὯο τᾶῖκαβ 1 ργόραῦϊα ἴπαὶ Ατᾶϊυ, 
{ἢ ““ πηοιηϊαίη οὗ [Π6 σου Γ165,᾽ 15 ἢοΐ ἃ Ξρεοἶδ] τηοιπίδίη οἱ ἴ[π δαγίἢ, 
Ὀυῖ [86 δατίἢ ἰ[561{ σοποεϊνοα 848 ἃ τηουηϊδὶη, ὑπάθσ ἡ ῃϊ ἢ ἸΔῪ ἔπε Ρῃ- 
ΤΩΔΥΙΥ͂ Οοσεδῃ. ΝεΙποσ ἰ5 ἴμοσα ἴΠῸ 5]]1ρῃ τες Τουπάδιίοῃ ἔογ ἴῃ6 βιρροεῖ- 
τοι ἐμαὶ {π6 ρτορῃεῖ σοιηραγεβ [86 μτίηος οὗ Τγτζε ἴο ἃ ΟΥ̓ΡΆ ρτιαγάϊησ 
ἴγϑάβϑαγο ὩΡΟῺ (Π6 τηουηίαϊη οὗ ἀοά. 
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τηουηίδιη οὗ σοά ; του δαβδὶ νναϊκεα ὕὉρ δηά ἄοψῃ 1 [ῃ6 
τηϊάςι οὗ [6 βίοῃβϑβ οὗ ἤστε. ὍΤῇοι τυαοξ ρετίεοϊ ἴῃ τἢΥ νᾶγ8 
ἔτογῃ 16 ἀδγ (μᾶΐῖ ἴου νψαβὶ ογεαιθα, 1{1}} Ἰη]αυ Ὑ ψὰ5 ἰουπά 
ἸῺ ἴπε6. Βγυ δὲ υυὐυἱϊτπᾶς οὗ [ὮΥ̓ πιεγοδηα 56. [ΠΟΥ ἤᾶνα 
Π]16 ἃ {Π6 τηϊάϑι οὗ ἴπΠ66 τοΐζά νϊοϊδηςο, δηὰ ἴμοι μαϑὶ βἰηηθά : 
τΠογείοσα 1 Ψ}}} οαϑδί ἴῃ6 6 δ5 ὑτοίδῃα ουζ οὗ {16 πηοιηΐϊϑιη οὗ 
οα: 8Π4 1 Μ1} ἀεβίγου ἴἢθ6, Ο σονεσίηρ σἤοσαῦ, ἰτοπὶ [ἢ 6 
τηϊάβι οὗ [η6 βίοῃμϑβ οἵ ἢἤγε. Τμὶηθ ἤϑατῖ ψὰ5 δα ὉΡ θ6- 

λαεὲ τυαϊξεαά τ ανπα ἄρτου»: ἀϊάδυ ᾿γδ]ῖς ἴῃ [6 τηϊάβι οὗ ([λ6) βίομϑϑ οἵ 
ᾶγθ. Τἢα ““βἴοῃε οἱ ἤγε᾽" τρί θὲ ἢδβηϊηρ ῥγεοίοιιβ βίοῃμθς (Αϑβϑυγζ. 
σόα» τελάϊὲ, Ὀτεοϊουβ βίοηθ, Ετα. [ 6]., 2}0α᾽. Ρ. 118); Ἰποσο Ριο ὈΪΥ [Π6Γα 
15 506 τοΐεσεηςα ἴο (ῆ6 Ῥῃεποϊηθπηᾶ αἰἰοπάϊηρσ [6 ἀϊνίης ργεβεησα δηά 
τηδηϊἐϑίδἰίοη, οἢ. ἱ. 13, χ. 6, οἴ. 15. νὶ. 6; Ῥξς. χνὶ!. 14. Διιοηρ {πε 
Μυπαχηηϊδάδῃβ (ἢς 5ῃοοίηρ᾽ Ξἴδγβ ἀγὰ ἢ6]ὰ ἴο ΡῈ ἰπυπάογρο]ίβ Ὠυτ]ςα δἵ 
1τῃς6 εανεϑασγορρίηρ ἀειηοῃβ Ῥνῆο ὈΓΥ ἰηΐο {Π6 ἀἰνίπε ββογοείς. 

16. ΤΠε 5ἰῃ δηά [4]] οὗ (ῃ6 ρποθ. Τὴδ ἴδυτηβ “ἴη6 ἀΔν νἤεη ἴοι 
τγαϑὶ ογεαίεα᾽ δῖε νεγῪ ἀπ 4016 1 ΔΡΡΙδα ἴο τῃ6 με πιρ. ὍΤηα 50ῃ5 οὗ 
Οοά εχιβίβα Ὀείοσε οσεδίοῃ, οῦ χχχνὶ, 7. 

16. 248.» {ἦτ ηερέιζε6.2) Οτ, ἴῃ [Π6 του ας. 
ἑλεν ἀανε “47 Οὐ, τὰν τοϊβῦ (ῃεαγι) τγὰβ 8116 Ὑ] ὙΣΟΙΡ, διὰ 

ὅπου ἀϊάδὺ δἰ. 1,ΧΧ΄., του ἀϊάκι Η]]. 
ἐλεγεζογε 7 τυέέέ εαφ} ἰπογεΐίοτα ὮδΥΘ Σ οαδί. Τῆς ἀεδίγαοίίοῃ οὗ [Π8 

ΡῬηΐηος ἰ5 ἀεβου θὰ 45 σοιρ]εῖθά, 111. (Πογείοσγα ἢᾶνα 1 ρτοίδῃδα {π866 
(ςαϑίϊηρ (66) οι οὗ ([Π6 τηομπηίδίη. 

α»ά 7, τοὴϊῥ εείγον ἐλ] Μοτῖε ργόορδῦϊγ: δπὰ ἴ89 (ςονεῦηρ) ΟὨΘΣῸ 
δῖ ἀθείσογοά [866 (ἀτινίηρ [Π66) ἔγοχα Ὁ} τηϊδύ οὗὨ Ὁ}: ΒίΟΣ68Β οὗ ΖΘ. 
ΤῊΣ σοπδίγποιίοη ἃ5 1ϑἴ ρεῖβ. 7 ἄσζε ἀέείγογεα 15 Ῥοβϑ Ὁ]6, θπΐ χυϊία ἱτὰ- 
ῬΓΟΡΑΌ]6. ὍΤῆα σΒΘΓῸΡ 15 ταῖμοσ τεραγάθα 85 δοῖνε πῃ [6 Ἔχρυ βίοη ἔσοια 
Ῥατγδάϊβε; ἰῃ ὅδη. ἰἰ). 24, ἢ6 ἰβ τερσζϑβεηϊεα 845 Ὀαστίηρ ἴμ6 τείχη οὗ 
ἴποβα οι οὐ ἢδὰ οχρε]]εά. 
ΥΠ [6 νοτας νδηιϊηρ ἴῃ ΓΧΧ. ρΡυΐ ἴῃ βαυδτα Ὀσδοκοῖβ [Π6 νϑυβοβ 

γννου ]ὰ τεδὰ : “Του τὶ [με (4) 568] οὗ βυυωητηείσυ, [[1]} οὗ νυβάοιι)], δῃὰ 
[Π6 Ρετέεσξοη οὗ θεδυϊγ. 13 Του ψαϑὶ ἰῃ Εἄδη ἰἢ6 ραγάθη οὗ ἀοά; 
ἜΝΘΙΥ Ῥτεοίους βίομε νᾶβ ΠΥ σονογίηρ, [86 βαγάϊυβ, [ῃ6 ἰοραζ δηὰ {ῃ6 
ἀϊατηοηά, [ΠῸ ὈΘΓΥ], [6 ΟὨγχ δῃᾶ (Πε ζαϑραγ, {πε βαρρῃῖγε, (ἢ σαγθυηοὶα 
δηὰ [6 διμογδὶὰ ; δῃὰ ροϊὰ νγὰβ [6 ψουκιωδηβηΐρ οὗ (ἢ γ βοοϊεῖς δπά 
στόοοναβ ἰὴ [866 ἴῃ τῃ6 ἀαγ [ἢδι μου νγαϑὶ ογθαίβα ̓ἡ [πὸ γ νεσα ργθρασβα]. 
Οὐ, ἀγανίηρ ἴμ6 Ἰαϑὲ ψοσζάς ἴο ἴπ6 Ὀερίηπίηρ οὗ Ψ. 14.--14 “1π [6 ἀδῪ 
(πὲ ἴῃου ννΑβϑί ογϑαϊβα 1 κεῖ (866 σὴ (η6 [ουϊβρτεδά, ([Π6 σονεγηρ]) 
σἤδγυῦ, ἴου ψγαϑῖ ἴῃ 186 ΒΟΙΥ τηουηίϊδίη οὗ αοά, ἴῃ [ἢ6 τᾶβε οὗ {116 
βίοῃαϑβ οὗ ἄτο [(Ποὰ ἀἰάκι νγα} 1]. 15. Του νγαϑί ρεγίεοϊ ἰῃ [ΠΥ νγα 5 ἔζοτῃ 
τὴς ἀδγΥ ἰμδὶ ἴῇου τγαβϑί ογϑαῖθα, {1}1 Ἰῃἰαα Υ ννα5 ἰοαπὰ ἴῃ ἴπ66. τό [π 
16 τυ] τυαςε οὗ ([ὨΥ (ταίῆς [Ὦγ τηϊάϑὶ ννὰβ 6116 ἢ ττοὴρ [ΠΧ Χ. ἴδοι 
ἀϊάϑκι 811], ἀμὰ ἔῆου ἀϊάκί 5[η: [ῃογοίοστα 1 βανθ ρτοίδηβα (Πε6 (δπὰ οδϑεὶ 
1866) ίτομι ἴῃ6 τοουπίαϊη οὗ Οοά » δηὰ [Π6 [σονετίηρ] ομοσα Παίἢ ἀε- 
βίτογεα ες (ἀτνίηρ [Π66) ἔγομλ ἴΠ6 πιϊάϑι οὗ [6 βίοῃεϑβ οὗ ἤτε. ; 

11. Τῇδ ῥχϊποεὶς δἰ νγὰ5 βε] -εχα]αϊίοη Ὀξοδυβα οἱ ἢἷβ θεδυῖν δη 
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οδιι56 οὗἩ τῆν Ὀδαιῖν, ποὺ Ὠδϑῖ οοττυρίεα τἰῃγ νιβάοηλ Ὀγ 
Τράβοη οὗ ἴῃγ Ὀτρῃϊη655: 1 Ψ}}} οαϑδὶ [ἢ66 ἰο ἴπ6 ρτουπά,] 

18 Ὑ11}} [ΔΥ ἴπ6 6 Ὀείογε Κίηρϑ, [δι Ζάξν τῇδ Ὀθῃο]α ἴἢε6. Τοιι 
αϑὶ ἀδῆϊθα τὴν ϑδηοίυδγιεβ ὈΥ [86 τιυ τὰς οὗὨἉ τὨϊη6 ἰηϊ- 
αυ1|65, ὉῪ [6 ἸΠ]υὙ οὗ τἢγ {ταβῖοκ ; [Πετγείογα ν1}} 1 Ὀσηρ 
[οσττἢ ἃ ἢτε ἔτοτῃ [6 τηϊάβί οὗ [ἢ66, 1ἴ 51.411} ἀδνουγ {π66, ἀπὰ 
Ι Μ1]1 Ὀτηρ ἴ[Π6 6 ἴο 5065 ὑροῃ [πὲ δαγἢ ἴῃ [6 5ἰρῃξ οὗ }} 

το [ἢ6πῈ [ῃαἰ Ὀ6Πο]α ἴΠ66. ΑἹ] {ΠΥ ἴῃδὶ Κπον ἴπ66 διηοηρ (ἢ 6 
ΡῬΘΟΡΙΘ 5841} 6 δϑιοῃιβῃβα δἱ ἴδε : ἴοι βἢδ]ς δ6 ἃ ἰθϑίζοσ, 
δΔηα πονοῦ σαί ἴῃου δέ ΔΗΥ ΤΏΟΓ6. 

ψϑάοτη. ΤῊς ῥγίποθ ἷἰς Ὀπὶ ἴπὸὶ γεργαβϑθηίαίίνε οὔ (8 οἷν δπὰ 15 
ἸΠΠδϊδηΐβ ; ([η6 Ὀεδυ οὗ (6 οἠς (χχν]. 3) δπὰ (6 νψίβάομῃῃ οἵ (ἂς 
οἴμοι (χχνι!. 8, 9) ᾶἃῖε δι(ἱρυϊεὰ ἰο ἢ. Τε ρῥσόρ ει 5 ον ἄδε 
ὨαΠ]}Πγ Ὀεΐοτα [ϑῇονδὶι πλάκας ὨΪπὶ γερο! γοιῃ [δε 5εἸ εχαϊδίίοη οὗ 
ἴΘη 6ἰβενῆετγο. 

εργγμῥίεα 16} τοϊδάρ»] ἱ.6. Ἰοϑβὶ (ΒΥ Μ]ϑάοι ΟΥ̓́ΘΓ, ΟΥ δῃχϊαβί, (ὮΥῪ 
βρθμάουσ. Τῇ ἰθῆβθαβ “1 Ψ}}] σαϑι" ὅς, γὲ 411] ρεγίεοϊς, ἴῃς (ἢγϑαῖ 
ἰακίηρ {Π6 ἔογηχ οἱ 8δῃ δοσοιηρ 56 α Ἰυάἀριιεηί. 

ἐλαΐ ἰῃεγ παν ὀελοὐα ἐλ46}] 1.6. ἃ5 ἃ βρεοίΐδοϊα ἴο (δαϑὶ {Ππεὶγ ἐγεβ ὑροη, 
18. ἐδἠέεα ἐὰ» ταρείμα 145) Ῥτοΐαῃπθάᾶ. Τἢδ ῥρῆγαϑθε οοουτζβ οἢ. νἱὶ. 

24} ἴθγθ, δονανοῦ, Ώοτα (86 Ῥγΐηοα 15 ϑρόκβῃ οὗ, ““βδῃοί γ᾽ οΥ Ρεῖ- 
50 ηδὶ βϑοσχθάῃϑθβ γαίπεσ (ἤδη “ὁ βαποίθαγυ βθοὴβ (ἢ6 5εῆβε σεααῖγοα, 
1 15 ἀουδίία 1 τη6 ψογὰ οἂπ Ῥδαγ [815 τηδδηΐηρ. ΓΧΧ. τοδάς : Ρ6- 
οδι86 οὗ [με υαυϊϊαὰς οὗ ἰϊης 1ηἱ 4165 ἴῃ τ[6 ψτοηρ οὗἁ (ΠΥ ἰταῆῆς 
7 λασὲ 2γυγαμεά (ῊΥ 5δηοίυδτίοβ, ἀπ 1 μαννα Ὀσουρῃϊ ἰοσῖἢ ἃ ἤγε. Τῇδ 
ἴδηβθβ ἃζὰ 811] ἰὴ (Π6 ρεγίεοϊ οἵ (Ὠγεαϊθηΐηρ, δηά τῃ6 [ἢγϑαῖβ ἤθγθ Ρᾶ55 
ΔΜΘΥ ἴγοτῃ {πΠ6 ῥγίπος δῃᾶ Δρρ]Υ͂ πιοσε ἰο ἴῃς οἱϊγ. Οἱ ““ἢγε᾽" οἵ. οι. 
ΧΙΧ. 14. 

ὀγίμρ ἐάεε ἰο α:145] Ἀδνθ Ὁτουρηῦ, ρετί. οὗ ἰὈτεαϊεηΐησ. ΑἿἫνγ ταίου- 
Θηο6 ἴο ἴπε ῬῃΘδηΐϊχ, σοηβιιπχρα ἰῃ ἃ 561{-Κ ηα]εα ἢτε, μᾶ5 {Ππ{16 ΡσοῦδὈϊ- 
εἰγ. ΤὨς ἰάεα οὗ {πΠῸ εἰν, οὗ ἴπΠε βρί τὶ δηᾶ δοιϊνιγ οἵ νοὶ (ἢς Κίηρ 
5 (η6 εἰ οάϊιηεηΐ, ἰεηἀ45 τλοτα δηα τηοσα ἴο ἰαΐκα ἴῃς ρἷδοβ οὗ ἴῃς ἰάθα 
οἵ (ες Κίηρ. ΤῊΪβ ἰ5 Ἔνϊάφηΐ ἔγοτῃ {με οἱοβίηρ σψογὰβ ν. 190, ψῃοὰ ἅγα 
ἰάοηςίοαὶ τι (Ποβε τοίεσηρ ἴο {π6 οΟἰἴγ, οἢ. χχνὶ. 36. ΕΓ ρθορὶα 
τεδὰ ῬΘΟΡ]ΘΒ 85 ι|5118]. 

19. “λα ἐξα εγ7γ07)] ΚΟ. χχνὶ. 21, χχυἹ]. 26. 

40---26ὅ. ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΑΟΑΙΝΒΤ ΘΙΌΟΝ. 

966 ου οἷ. χχν. 1. Τῇ ρᾶβθᾶρθ ἢ85 (ἤγεα ρῥαγίϑ : 
(1) υν. 20---.22. ΤῊ [τὰ 588}} βδηὰ στεαὶ Ἰυάρτηθηΐβ ου Ζίδοη, ὈΥ͂ 

ΜΠΙΟΙ τθδηβ 6 5}8}} ροὶ ἢἰβ ρτθαΐῃεθθ δῃηὰ ἢοπθθ5 σεσορηβοά, δηὰ 
{Π6Υ 58.411} Κπον (μαὶ ἢ ἰ8Β ασοα. (1) Ψ. 24..- Τὰς 5841} 811 ἰμαὶ νεχ 
[3.86] τουπα δϑουΐ σοπια ἴο δῃ οπᾶ δηὰ οδαθθ. (3) ὕῦ. 25. 26. [5186] 
ΜΏΘη τεβίοτεα 5}4}} {8 ἀνν 6 }} βθουγεῖγ, 411 [αὶ σγεγα ποϑῖ]α ἴο Ποῖ 
μανίηρ ῬεΘη σοιηονεᾶ ; δπᾶ 56 5}4}} Κῆονν [Ἔῃονδῃ μεσ Οοὰ ἴο ὕε 
αοά «αἴομε. Τμεβε ψογάβ ξαυρρεβὶ ἴῃς εἐχρ]απδίίοῃ Ὀοῖῃ οὗ ἴῃ6 )υὰρ- 
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Αραΐη ἴμῈ ψοτὰ οὗ [6 ΤΙΟΚΡ σαπιθ ἀπίο πη6, βαγίηρ, ϑοὴ 
οὗ πηδῃ, 56ὲ ἴἢγ ίδοα δρδϊηβῖ Ζιάοῃ, δῃηα ργορἤθϑυ δρϑϊηβί 1, 
Δηα 54, ΤὮιϊ5 5411 τῃ6 Τοτὰ αονΡ; Βαθοὶά, 1 κηῃε' ἀραϊηβῖ 3:2 
ἴῃε6, Ο Ζίάοῃ ; 8η4 1 ν}}}] Ὀ6 ρ]ουιῆεά ἴῃ ἴἢ6 πιᾶϑιὶ οὗ [Π66 : 
δΔηα ἴδ ν 5}4}} Κῆον [πὶ 1 ἄγε ἴῃ6 ΓΟΒΡ, ἤδη 1 5}4}} ἢανα 
ἐχεοιεα Ἰπαρηχεηΐθ ἴῃ δῖ, δηα 5041} Ὀ6 βδηοιβεα ἴῃ Πετ. 
ΕῸΓ 1 1} βεπᾶ ἴἰηΐο ΠῈΣ ρϑϑίϊθηςθ, δηά Ὀ]οοᾶ ἰηΐο ἢΘΓ 23 
βίγθείς ; δῃὰ [ῃ6 ψουηαδα 5}4}} Ὀ6 Ἰπαρεα ἴῃ ἴἢ6 τηϊᾶϑβί οὗ 
ΠΕΙ Ὀγ ἴΠ6 ϑνοζά ὑὉροὴ ΠΟΥ ΟἿ ΘΥΕΓΙΥ͂ 5166 ; δηᾶ [Π6γΥ 5}4]} 
Κηον ἴα 1 αηὲ ἴῃ6 ΟΕ. Απά [Ποῖα 5..4}} Ὀ6 ΠΟ πῆοῖα ἃ 34 
ῬΓΟΚιηρ ὈΤΙῈΣ απο [ῃ6 Ποῖα οὗ 56], ΠΟΥ σϑ}) ρυϊθνὶηρ 
πόση οὗ 4}1 φαΐ αγ τουὰπμα δουΐ ἴδ, [δἰ ἀδϑριβεά τὨειὰ ; 
δΔηα [Π6Υ 5}4}} κῆπον 401 γε της Τογὰ ον. ΤὮι5 5410} 25 
ἴῆ6 Τιοτά αορ; θη 1 5}.4}} ανα ραϊῃεγεα ἴῃς ἤοιιβα οὗ 
1516] τοπι {Π6 ΡῬθορὶα δπιοηρ ΟΣ [ΕΥ̓ ἅτε βοδίζογεα, δηᾶ 
5411] 6 βαποιῆδα 1ῃ [ἤθτὰ ἰὴ τῃς6 5ἰσῃΐ οὗ ἴῃς Ὠεδίθη, ἤθη 
5}8}} [Πδὺ ἄνα]! ἴῃ τΠ6ῖγ Ἰαηα [ἢδὶ 1 ἤᾶνα ρίνθη ἴο τγ βδεσνδῃΐ 
7]Δ.οῦ. πα τ 6 5}.4}} ἄννε]] βδΐβιγ [ῃδγεῖη, δῃα 5}4}} Ὀυ}] ἃ 26 
Ποῦι565, δηα ρ]δηΐ νη γαταβ ; γεα, [ΠΟΥ 514} ἄνγθ}] ἢ σοη- 

Ιδης5 ὍΡΟῚ (Π6 παίοηβ δῃὰ οὗ ἴΠ6 ροβίτἰου  οἢ ΤΠΕΥ ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ [ἢ 8 
Ῥτορἢθι᾽5 Βοοὶς. ὅ8ε6 ἰηἰτοά. ἴο οἢ. χχν. 

21. ἴῃ Οξη. χ. 15 Ζίάοῃ ἰ5 ἴῃς βγβίυογῃ οὗ (δῆδδῃ, δηὰ ἃ ννὰ5. ὑτο- 
ῬΑΌΪΥ ([ἢ6 Ρῥαγεηΐ ΟΥ̓ οὗ Τγτα, ψνοἢ 1165 ἔθη τ1165 (γί μο βοῦίῃ. 
ΤῊΘ τηοάδγῃ ἴον Ὀ6δγ5 [6 ἤδὴβ ϑα1414. 866 οἤῃατί οὗ ϑιάοῃ ἴῃ ΔΎ]. 
ερῖξ. ἢ. 66. 

22... δὲ οἰογίβεα)] Οτ, ρεΐ γιό ρίογγ (ῃομουτ). 80 ἴὺὉσ “Ὅ6 5δῃο- 
{πεα " ρσεῖ τὴθ βδῃοι γίηρ, ΟΥ 5δενν τογϑοὶΐ ΠΟΥ. Τὸ ρεί βαποιϊγίπρ 
ἴοσ ὨϊπΊβο ΙΓ 15 ἴο σεῖ σεοορηϊτίοῃ 45 αἀοα δἷοῃθ, δπᾶ ἴπαὶ ψῃς ἢ αοά 
ἃ]ΟηΘ 15. Τὸ “ ρεῖ ρίοτγ " 5 ἃ ρατί οἵ ἴο σεί βαποι γἱηρ. 

23. τυοτεγαΐφα.. εξ γερο] ἘΔΙΠοΓ: 81811 1411, οτ, [411 (Ποῖ, 1 16 
ψγογὰ ἈῈ τοδά 845 δῃ ἰηϊθηβῖνε. Τῆς Ἰυἀρτηθηΐῖβ οἡ Ζίάοῃ 5}4}} Ὀτγησ 
ἤοὴθ ἴο με παῖ ἰῃετε ἰβ ἃ στεαὶ ἀοά δηά ἰμαΐϊ Ης μα5 βεηΐ [ἢξι. 
ΤῊΝ αοά ἰ5 ἤονδῃ Οσοἂ οὗὨ ἴϑγδεὶ, αοά δομθ. Τῇ ριόρῆβί βρεδῖκβ 
ἔσγοτῃ ἢϊ5 ονῃ Ὀε]1εΐ. 

24. “Βηίεγ᾽ 15 ““1ογη᾽" οἷ. ἰϊ. 6. (51 1ρΊ]ν ἀϊβεγεηΐς ἰοση). ΤῈῈ 
ἴοττὴ “ΡΥ οΚίηρ᾽, 15 υδεὰ οὔ [ἢ6 ἸΕρτοβυ (1ψεν. ΧΙ]. 51, γε πρὶ. 

26. οδὰ ῬΘΟΡΙ8Β ίοΥ ρβορΐθ. 
σαρμεζί βεα ἐγε {44,1} 1.6. ἐἀγομρά ἐλδηε, ἴῃ {(Πεἰγ γοϑιοσϑίίοη. Θθονδῇ 

5 κδῃοίβεά (Ὠγουρῇ ἰἢ6 οΠαϑιἰβαπιθηΐ οὗ ἴΠ6 παίίοης ψ8ὸ ἀϊκίγεϑβ ΗῚ5 
ΡΕΟρΙς, δῃηά Ηδς ἰ5 βαῃοιβοά (γουρ Ηἰβ ρεορὶεοἷς σεβίοσαιϊίοπ. Οἡ 
᾿βΔ ΟΥ̓ " οἷ, Ψ. 22. 
»2») σεγυαρέ ϑ᾽ αεοῦ)] (ἷ. οἢ. χχχνὶϊ. 25} [6 ρῆγαβα δἰσεδαυν ἴῃ 76ζ. 

ΧΧΧ. 10, δπά ἰγϑαυ  ΉΓΥ ἰπ 15. χὶ.---ἰχνὶ. 
26. αἰιυοῖ ταγοῖν] Οτ, στ σοπῆάφηοθ, γαεέζρα᾽ βθσυγα, [εσ. χχὶθ. 6; 

ΕΖΕΚΊΕΙ, 14 
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-"α.-...καὶ 

δάξδηςο, ἤθη 1 ᾶνα δχοουϊθα Ἰπαρτηθηΐθ ὉΡοη 41} ἴῃο56 
ἴ[ἢδι ἀδδρίβε ἴθ τουπά δρουΐ ἴπθηι; δηᾶ {ΠΘῪ 5}4}} Κηον 
141 ἀγε ἴῃ6 ΓᾺΡ {πεῖν Οοά, 

Αἴ. ἰχ. 14; 5. Ιχν. 21; 126Κ. χχχῖν. 27, χχχνυϊ δ. 8, χχχῖὶχ. 26. Αῃ 
ΣΠΠυπίγατίοη οὗ (6 Ῥγοζηΐθα 15 βεεὴ ἴῃ οὔ. χχχνυ. --οὶχ. 

ἔμοτο ἐλαΐ 7 τὰ {ἦς 20γα)] 'ΓῊΪϊ5 οἵ γερεαιθὰ ρῆγαβα 5 ποῖ ἃ ἵΪὭεσε 
ἰοστωυϊα. Ὅῆα ῥγορῇῃοί β ἰάδα 5 (ῃαὶ ᾿εὔονδῃ ἀοαβ 41, Ὀγηρβ 811} οδ]ἱδ- 
τοὶ 165, οδῦδ65 4}1 σδίδϑίγορθβ δηα σον] ]οὴ5 ἴῃ ϑἰδῖθβ, δηὰ συϊάθϑ 
[6 ἐογίυῃεβ οἱ βϑγϑϑὶ ἴῃ ἴῃ οἰρῃΐϊ οὗ [86 παίΐοῃβ, ψ ἢ ομα ρτεαΐ 
ἀεϑίρη ἴῃ νεν---ἰο τά κα ἢϊτη561, [π6 ἴπια δηα οΟὨΪΥ Οσοά, Κηονη ἴο 4]] 
ΤΩ ΔῈ ΚΙΠα. 

ΓΗ. ΧΧΙΧ.---ΧΧΧΙ,.: ΡῬΚΟΡΗΕΟΥ ΑΟΑΙΝΘΤ ΕΟΥΡΤ. 

ὙΠ τῃ6 ἐχοορίίοῃ οἵ (6 ραβϑᾶρε οἷ, χχίχ. ι7-- δὲ (ἢ Ῥγορἤθοὶοϑ 
δραϊηβὶ Εργρὶ Ῥεϊοην ἴο ἃ {ἰπ|6 5ΒοΥΓΥ δηΐθσίου ἴο [Π6 (4]1 οὗ [6τιι58] 6 πὶ 
ΟΥ 5ΠΟΙΙΥ δἴϊεσ 11. (ἢ. χχίχ. 15 ἀδίεαὰ δρουΐ βενθὴ τῃοηίὴῃβ ὑεοίογο ἴῃς 
σἀρίυτα οὗ (μ6 οἰἴγ; οἢ. ΧΧΧ. 20 549. αρουΐ ἔουγ πλοπίῃβ, δηὰ οἷ. ΧΧΧΙ. 
δῦουϊ ἴνο τη Ὀείοτα ἰμδὶ ὄνεηΐῖ, 116 οὗ. χχχὶϊ. (4115 σοιωθνῆδί 
τοῦς [μδῃ ἃ γεξᾶγ δῃηὰ ἃ δαὶ]ί ἰαΐεσ μὴ (6 ἀεβίσυοιίίοη. Τα δοῦνε 
Ραγιοἱραίίου οἱ Εργρί ἰῃ ἴπ6 ααὶγβ οὗ [5γδ8ὶ 8}} (Πἰβ ({π)6, [Π6 Ὠορδ5 
ΤΕροββα ἰῃ Ποὺ ΟΥ̓ [Π6 ρεβορῖα (1,841. ἵν. 17)» δπὰ {π6 ἀϊδαρροϊπίμηθηῖβ 
οδυιδεα ὈΥ ἤει, οχρ αΐη [6 Ἰατρὲ βσραοθ ἀενοίβα ὈΥ (Π6 Ῥγορῃεῖ ἴο Βδσ 
σμαγδοῖοσ δῃᾶ ἢεσ ἀδβί! 165 ἴῃ ἴἢ6 ΡΌγροβαβ οὗ ̓ εμονδῆῇ. 

ΤῊΣ ρϑηογαὶ τπουρϊ ῥγεναιηρ ἰη [ἢ 6 ΡῬΓΟΡΏΘΟΥ 15 (Π6 58η16 85 [δαί 
ἴῃ οἴει ρατίβ οὗ ἘΖεκι6} 5 ὈοοΪϊς, νὶΖ. {παὶ Τεῃοναῖ, Οαοἀ οἵ [5γϑεὶ, 15 
[86 οἠε ἔστὰθ ἀοά, δηὰ ἰμαῖ 411 [ῃς τηονεπηθηῖβ ἀπιοηρ (Π6 ἠδίϊοης, (6 
ονθυί γον οἵ δοῦλα δῃὰ [ἢε (στρ 5 οὗ οἴἤεσβ, ἀγὲ ἢ15 ὀρθσγαίϊοῃβ, δηά 

᾿τΠαΐ {πΠ6} ἃζὲ Ὀυϊ ραγίβ οἵ ἃ σϑῆεξσζαὶ γὰ]ὲ δηὰ ἀϊγεοίίοη οἵ ἴμ6 ψου]ά, (ῃς 
ἄἀεϑῖρη οἱ ψ 1 Οἢ 15 ἴο πλάκα Ὠϊπη561{ Κηονγῃ ἴο 81} (Π6 πδίϊοῃβ 85 ἴῃ 6 οὔθ 
Ἰἱνίηρ δηὰ ἴτας ἀοά. Τἢε ἵννο 51π5 ἔοσ Ψψμῃίοῃ Εργρῖ, σεργοδθηϊθα Ὀγ 
ῬΠΑγδοῆ, 15 ομδβιβθα ἃσο, γί, ρυῖάς οἵ ἤδατί ψῃἰοἢ γθοορη θα πὸ οὐ 
δῦονα ᾿ξ, ψ ῃ]οἢ βᾶγβ, ΜῪΥ ΕΪΝΕΟῚ 15 τηΐηθ, 1 αν πηδάς ἱΐ (χχῖχ. 3); δηάᾶ 
βεςοῃᾷ, (Π6 ἀδοσρίίνε ἐαϑοϊπαιϊίοη νὩ] ἢ 1[ῃ6 ἰτηροβίηρ δηὰ ργεϊθηϊζοιις 
Ῥονγοῦ οὗ ἰῃ6 ΝΙ]6 νδ] 6 ὺ Ἔχογίθα οἡ ἰῃς ρεορὶβ οἵ σοά, βεἀυοίηρ [πεῖ 
ΑΥΔΥ ἴσοι ἰγαβὲ ἴῃ ϑῃονδῃ δἷοης (οί. 15. ΧΧΧ. 1--,5. ΧΧΧΙ. 1--3}» 8δπὰ 
Ῥιονίηρ αἰναγβθ ἃ ἀαοἰυϑῖνε βυρροτί (χχῖχ. 6, 7). Τὴῖβ τοεὰ ψ]ςἢ, 
50 ατ το ϑιρροτχίηρ, Ρῥίεγοθα ἰῃ6 δμαηὰ [μὲ Ἰδαπΐ οα ἰΐ, πλυϑὶ ὉἋ 
Ῥχόκβθῃ ἴοσ ἐνεσ, ἴδδίῖ τη {π6 δεΐαγε (1Π6 ἢδν ἂρ ἀροιΐϊ ἴο ἀν) {86 
ῬΘΟρΡΙΪε οἵ ελονδὴ τΔΥῪ ὯΟ τηοτα Ὀς τετηρίεα ἴο (γυβὶ ἴῃ 1{. 

Ἐργρίὶ, Ὠονανεσ, ἰ5 ἃ ἀϊεγεπὶ Κιπὰ οὗ ρονγεσ Ὀοΐἢ ἴγοτῃ (86 ρῥϑί(Υ 
Ρεορὶεθ Κα Ἑάοπι δῃὰ Μοαδρ, δῃηὰ ἔγτοπῃ Τγγα (ἢ ρτεαὶ σοιῃημλοσοίαὶ 
τηατὶ οὗ (ῃ6 παίϊοηβ. Τἢα 5:8} 6 Υ παίΐϊοης δυῆε Ὀδοδιιθα οἵ (δεὶγ 
ἀεβρίῖα δραϊηβὶ [5786], δηάᾶ 1ἢ βαρ (ΠΟΥ ἰεᾶσῃ ννῆδὶ [Θμβονδὴ 15. 
Ἴγτετο ἀϊά ποὶ δῇδοὶ ἰο θ6 ἃ σοῃᾳιεσοσ. 8 ν 8 (ες ᾿ἰαάγν δἱ ψῇοϑςε ἔεεϊ 
[ἢ6 παίϊοηβ ἰαὰ τΠεῖγ {ρας οὗ ῥγεοίοιιβ οὐβὲβ δῃᾶ 76ννε β, σῖο οἱοῖὶς 
δΔηά 5νγεεί ρεγίαμηθβ. Ὑηὴα ρηησε οὗ ΤἼγία ρῥγϊἀθα ἰμηβε]  ἀροῃ Πὶς 
νυ] ϑάουη, ἢ15 511}} ἴῃ ββδιηδῃβῃΐρ ἀηα σοχηγηετοθ, 15 Ὀγ Πἶαπξ ἱπρεπυδγ 
ἴῃ (6 ατίβ, δῃιὰ οἡ ἢἰβ Ὀεδυϊν δηὰ βρ]εηίοισ. ὍΤὴε βἰη οὔ Τγγε νψγᾶς 
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(μἷβ ἀπροαν ρῥεάς οὗ πιϊπά, ἀπά [ἢϊ5 ΠΟΙ βθουϊασ ἀδνοιίοῃ ἰο ἱγαά 6. 
Βυι Εργρί ἰ5 ἃ ψουγὰ ρονεῦ. [{ τὰ]ε5 ἡδίϊοηβς (χχίχ. 15). 11 ἰ5. ἃ 
στοαί σδάασ, δηνι θα ὈΥ (ἢδ ἔγεθβ ἰῃ [86 ραγάεη οἵ Οοἀά (χχχί. 9), ἴῃ [Π6 
Ὀγύδησῆθα οὗ ψῇῃϊοῆ 41} (ἢ ἔον]5 οὗ ἤδθανϑὴ ἠθϑί, δῃά υηᾶοσ {πΠ6 βῆδάον 
οὗ νοὶ 411 τ[η6 Ὀεαβὶβ οὗ ἰΠ6 δε]ὰ Ὀπησ ἔου (χχχὶ. 6). 11 ἀβρίσαβ 
ἴο υπΐνοτβαὶ ἀοτηϊπίοη. Ηδησα ἴῃ ἰγεαϊϊηρ οὗ 1 [Ὡ6 Ρτορμεῖ᾽ἶβ τιϊπά 
ἰΔκε5 ἃ ψ οῦ βεερ. Ἦδε (μῖηκ5 οὗ Τεμονδῇ δ5 (οά ονοσ ]1, δπὰ οὗ 
ἢὶβ ορεγαιΐοηβ 85 δηλγαοίηρσ ἰμ6 σου, Ὅλα Ἰπάρτηεηΐ οὗ Εργρί ἰ5 
(6 ἀδγ οὗ ἴ6 Ι,οτὰ (χχχ. 3); 1ἴ 15 ἴη6 {π)6 οὗ ῃ6 δηῖ]ε5. Ηδποα 
115 ονουΐησγον 5 6] ονὲσ ἴῃς νοι] (χχχὶὶ. το). Οτγεδίίοη βῃυάάθιβ; 
(Π6 νγαΐϑιβ βίδηα τῃοϊοη θ55 (χχχὶ. 15). [επονδὴ 15 Κπόνη ἴο {πε εἐπᾶς 
οὗ [86 δατίῃ (χχχ. 19, 26). 

Ἑδοὴ οὗ ἴῃς ἴουγ σμαρίθιβ ἰ5 ἑοσηθα ἰὴ (ῃεῈ τηδίη ὑροῃ [πε 5416 
τος], οοηϊαϊηΐηρσ ἢτοῖ, ἃ σἝηεγαὶ (ἢγεαὶ οἱ ἀεβίγαοίίου προ Ἐργρῖ, 
Γαργοβεηῖθα ὈΥ̓ ἴῃς ῬὨδσαο, Ὁπάθὺ βοιὴθ 8]]ἜρΌΤΙ 4] ἀεβὶρμδίίοῃ (6.6. 
(16 στοοοά! 6); βεσομάϊυ, ἃ τοτα ραγίϊσυϊαγ ἀεί! οὗ [(ἢ6 Ιῃβίσυτηεηΐϊ 
ψ ο Ἐπονδῇ 5}4]} ι5ὲ (ἴῃΏ6 Κίηῃρ οὐ Βαργίοη), ἴῃ ἀεβιπισοη οὗ 
1ἴη6 σουηίγυ δηὰ (πε ἀἰβρεγβίοη οὗ 115 ᾿Ἰῃῃδ δηῖβ ; ἴο τς, (Στ ]γ, 
ἴῃ βανοσαὶ οὗ ἴῃς ομαρίοσβ 4 ἀεβοχρίίοῃ 15 δἀά δὰ οὗ (ὃς εἴξοϊ οὐ [ἴῃς 
πδίοῃβ δῃᾶ 411] οσεδϊΐοῃ ψΐο ἢ [656 ἴθσυ! Ὁ]6 σοηνυ]δοηβ 5.41} ργοάυςθ. 
ΤΠ656 ὄνϑηίβ 5841} Ὀ6 ἄοῃμα οἡ [86 κίαρε οὗ ἴῃ6 που], ψἱτ Ἰηδηκκῖπα 
85 βροδοίαϊουβ ; [ϑῃονδῃ 5841} Ὀσαπαϊβῃ [15 ϑνοτά ἴῃ [6 εγεβ οὗ [86 
παίΐοηδβ, δηὰ ἡδίυγα δηα τηθῃ Ψ}}} συ ἄοτ (χχχὶ!. 1ιο)ὴ. (ΟἹ. χχχὶϊ. βηᾶς 
Ψ ἃ αἰγρα ομδηίθα ονεῦ ἴΠ6 ἰπίεσιηθηΐ οὗ ῬΠασαοῖ, ψὩσοἢ 5 οὴς 
οὔ [Π6 πχοβῖ νγεϊγὰ ραββᾶρεϑ ἰῃ Πἰἰεσαΐθγε. 

(ΓΗ. ΧΧΙΧ, ΟΘΟἜΝΕΚΑΙ, ΤΗΚΕΑῚΤ ΟΕ ΙΌΡΟΜΕΝΤ ΟΝ ΡΗΑΛΒΑΟΗ 
ΑΝῸ ΗΙ5 ΡΕΟΡΙΓΕ. 

(1) υν. 1---. ῬΒΑΓΔΟΪ 15 ργεβοηϊθα ὑπᾶθσ (ἢ 6 Δ]]ΘΡΌΤΥ οὗ ἃ ρστϑαῖ 
οτοσοά!]α ἱῃμδοϊηρσ (6 ψαΐεῖβ οὐ (Π6 ἰδηά, δῃὰ (ἢς ρορυϊαίοῃ ἃ5 
565. ϑῆονδη ψ ἢ ὨΪ5 Βοοῖς 5.41} ἄγαν Εἰγη ουξ οὗ 15 νγαΐδιβ, ψ ἢ 
ἢϊ5 ἤβῃεβ οἰδανίῃηρ ἴο [15 564165, δῃά 51.4}} σαϑδί ἢἷβ σᾶγοᾶϑα Ὡροὴ (Πα 
ἀφβοσῖ, ῇοσα [ἢ6 ον 5 ἀπὰ [η6 Ὀδαϑίβ 5Π4]1 Ὀδίίθη οἡ ἢΐζω. Τἢδ σδιίιϑ65 
οὗ [815 υάρτηεηϊς οα Ῥῃαγαοῖ δηά ἢϊ5 ρθορὶβ ἂζε, Πὶβ υῃροάϊν ρῥγίάς 
(συ. 3), δηὰ [ῃς ίδοϊ [αἴ 6 8αθ δἰνγαγβ ὑγονεὰ ἃ ἀεδ]ιϑῖνα σοηβάδηοα 
ἴο ἴ5γδεὶ, βεἀυοίησ [δ πὶ ἴσοι {Πεὶγ βἰηρ]ς ἰγαβί ἰπ Γ ἐπονδὴ (σῦ. 6, 1). 

(2) νυ. 8--12. Ἐχρ]αῃαίίοη οὗ ἴῃ6 8] ρου. Α ρτϑαῖ σοῃαθεδίοσ, 
ΒΕ γγεα Ρ ὉΥ [εἐῃονδῇ, ψ}1}1 ονεγίῆσονν ῬΒΔγΔΟΙ, ἀεϑίσου ἰ8 ρθορὶβ δπὰ 
ἀεξοϊαία ἢἷς ἰαηά. ΤΠα ᾿μῃμδθοὶ δηΐς 5Π41}] 6 ςοαδίἰογϑὰ ἰηΐο 411 οουηίϊτγίος, 
δα Εργρέ 5841] σειηαΐῃ υἱοῦ] ἀεβοϊαϊθ, ἰσοάάθη ὈΥ (μ6 ἔοοϊ πεὶῖ που 
οὗ πηδῃ ποὺ Ὀδαβῖ, ἔου (Π6 5ρ866 οἵ οΣΥ γεδυβ. 

(3) τσ. 13--ἃτ6.0. Αἱ [6 ἐπὰ οἵ ἔοτ γεαῖβ Ερυρί 58.411 θ6 σεβίογαά, 
Ὀυΐ ΟἿἹΥ ἴο αἰζαίη ἴῃ6 σδηὶς οὗ ἃ τηδᾶῃ ρον ῦ, τηθϑηθυ ἴῃδη 411 (6 
Κιηράοπιβ οὗ ἴδε εαγίῃ. [{ 51}41}} ἢοὸ τῆοσγα σιὰϊθ ΟΥ̓ πδϊΐοηβ, ἀπ πο 
ἸΏΟΥΘ ἴσοι 18 ᾿πῃροβίηρ ρσγοαΐῃθθα Ὀ6 ἃ ἰεπχρία(ίοη ἴο (π6 ρβορὶς οὗ 
᾿ἰβολύσα ἴο Ρεξ {πεῖν ἰσυβῖ ἴῃ ᾿ξ. ΤὨΘ ἴεγηι οἱ ἰοΥΥ γεϑᾶῦβ 15 σοῃβιἀογοα 
Υ ὑπα ρύόρμοὶ [6 {ἰπὶ|6 οὗ Ὁμβαϊάθδῃ βιυρτειθίδογ. Αΐ (ἢῈ εμὰ οὗ (ἢϊ9 

Ῥοτιοά ἴδ6 νον 5}4}1 Ὀ6 γενό υοηὶβϑά. 
(4) συν. 1η--ΣΔἵΆόν Α ρᾶββαρε οὗ ἄκαΐα 570 Β.6.») ῬσΟΔΌΪΥ ἱηβογίθα δῇεσ 

14----2 



212 ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΙΧ. [νν. 1--π. 

θ [Ιπ 6 ἰθπίῃ γρϑατ, ἰπ (Π6 θη »πορζᾷ, ἴῃ τς ὑεῖ ὅν 
οὗ (86 τηοηΐῃ, [μ6 ποτὰ οὗ [Ὡς [0 ΕΡ σᾶῖσθ ὑῃΐο ΤΏ6, 5] ηΡ, 

 ϑ0η οὗ τλδῃ, δεῖ τ δος δραϊηβδί Ῥῃδζδοῃ Κιηρ οὗ Ἐρυρῖ, 
3 Δηα ΡΓΟΡΏΘΒΥ δρδίηβδί ἤτω, δημα δραϊηβί 4}} Ερυρί : βρεᾶᾷκ, 
Δηα 88Υ, Τῆι5 54:1 [ῃ6 Τιογτὰ αορ ; Βεἢο]ά, 1 ὧγηι' ἀραϊηϑβί 
(δε, ῬὨΑΙΔΟῖ Κιηρ οὗ Εργρῖ, ἰῃ6 ρστϑαῖ ἀσαροη {πα ᾿Ιθϑῖἢ ἴῃ 
1ὴ6 τηϊάβιὶ οὗ ἢϊ5 γίνειβ, ψΏ]Οἢ Ὠδίῃ 5414, ΜΥ τίνοσ ἐς της 

4 ΟΥ̓, 8η4 1 Ὠδνεα τηδάδ 229} 297 τηγβεϊῖ. Βυι1 ν1}} ρυΐ Ποοκβ 
ἴῃ ἰῃγ ͵αν5, Δη 1 ψ1}}} οδιι5α (6 ἤβἢ οὗ 1ὴγ τνεῖβ ἴο 50 Κ 
τπηΐο ΤΥ 5.4165, δΔηᾶ 1 ν}}} Ὀγηρ [Π66 ὉΡ οὔ οὗ ῃ6 τηϊάϑι οὗ 
την τίνοιβ, δηα 4}} [η6 5ἢ οἵ [ἢγ στίνεσβ 5}.4}} δῇ] οΚ ὑπο ΤΥ 

5 5041658.ι. ΑΠΔ1Ι Μ1}} Ιδανὰ {δε ζάγοωυκ ἰῃῖο [ἢ6 ΜΙᾺ ΘΓ 655, 
ἴῃε6 δηὰ 4}} [ῃ6 ἤβῇ οὗ (ὨῪ τῖνεῖβ : τ(ῃου 5411 [411 ὕὑροῦ [ἴῃς 
ΟΡΘα δεϊάς; ἴῃου 5.4] ποῖ Ὀ6 Ὀτουρῃς ἴορείμοι, ΠΟΥ 

[Π6 Ῥτορθθοὶθβ ἀραίηδὲ Ερυρίὶ δα Ὀδεὴ τεἀυοθεά ἴο ψυηρ---Παγά ΪΥ 
αἰίεγ ἴῃ6 Ῥοοκ δὰ Ὀδδθὴ ρυθ 58εα---ηὰ Ξυρρεβίεα ὈΥ (ἢ ογηλὶ παι οἢ 
οἵ Νερυοσμδάμοζζαι᾽5 (Βἰσίθε Ὑϑαγϑ᾽ δίερε οἱ Τγγα. [{ σοῃϑὶϑίβ οἱ ἃ 
Ῥτγοιῖβα ἴο Νερυσμδάμῃοζζαγ ἴμαἱ Εργρὶ 5141} Ὀε βίνεη Ὠΐπὶ 85 ἃ ζϑοοηλ- 
ῬΘΏΒ56 ἴοσ (6 5ΕΥΎ10 6 ννΒΙΟἢ Π6 βογνϑα ἴῃ Γεθονδ 5 Ὀθ ἢ] ἀραϊηϑί Τἴγτε, 
ἴου ἡ ΏΙΟὮ βογνιοα μα [αἸ]6ὰ αἱ Τ γε ἴο ορίαϊῃ {πὸ δάδαμπδία τεινασζά. 

1--1. ῬΠΑΓΔΟΒ πηάογ ἴπ6 ΔΙ] ΘΡΌΤΥ οὗ [ἢς οστοςσοά!!ο, δπὰ [ἢς ρορυ- 
Ἰδλίίοῃ 85 ἤ58εβ. 7εβονδῇ ἄγαννβ Ὠἷπὶ ουΐ οὗ [6 ψαΐειβ ἢ ἷβ ΒοοΪς 
δηα β᾽ηρβ πἴπι οἢ (Πς ἰδηά. 

8. 2᾽ε ογεαΐ αγαρῸ᾽} ἰ.6. [ἢ οτοςοά!ῖα. ΟΠ νοτβεὶν [86 ργεϑεηῖ 
Ατδὺβ ψ ἢ σοπα υϊηουγ ἤδτὴς [Π6 σγοσοα!]α “ῬΏΔΓΑΟἢ.᾽ 

»ε:αε 97 Δξἔνρ γέσθγ} Τῆς ΝΠ]Ὲ δύτὴβ δῃὰ οδηδίϑ. 
Ῥ γένε»" ἰβ »εἴ,5)] Τῆς ΝΙ]Ὲ. ΤὨς ῥτορδεῖ ἰ5 νγῈ]} αὐνᾶγ ψῃδῖ ἴδε 

ΝΙ]Ε 15 ἰο Ἐργρί, ἀῃὰ ἢς σεργεβεηΐίβ. Ῥῃδιδοῦ, ψο, 7158 {6 [6 ῥγΐποα 
οὗ Τγζγε, 15 ἴῃ ἱπιρεγβοπδίϊοῃ οἵ ἴμ6 βρὶσῖῖ δηὰ αἰβροβιείοῃι οὗ (ἢ ρεορὶβ 
οἔ Εργρί, 85 εαυδὶὶν ψ)6}1 αὐννγᾶγε. Τὴ ΝΙ]Ὲ 15 ἴ[)6 [16 δπᾶὰ ([πΠ6 ψεδι (ἢ 
οὗ ἴ86 ἰαπά. Απὰ ῬΒδγδΟΙ ἴῃ ἢΐ5 ῥυὰς ο]αίτηβ ἴο Ὀ6 (Π6 ογτϑαῖΐοσ, [ἢ 8 
δυῖμοῦ οὗ 14, Τὸ [Π6 Ῥσορῃϑιβ ῥσοίουμαϊυ τα] ρίοιβ τὶ (ἢ 15. 15 
ὈΙΑΘΡΒθιηοι5 δίσζορδῃςαθ. 

»ισαΐδ ἰἃ ἴον »ε}εο7) Α Ρεου δῦ σοηβίγιοϊίοη, Ὀπΐ ποῖ ἱτροβϑίθ]ς, 
οὗ, Ζεοδ. νἱ]. 5. 

4. εὐἱὰ λοοζς. ΤΙ ἰ5 βυρρεβρίεα ὮὈΥ (πε τποῃβίου ᾿η θα ηρ (ἢ 6 
ψαΐοῖθ. ΡΟΞΒΙΟΙΥ [86 ογοσοῦϊ]α νγαὰ5 Οσσδϑι ΠΑ ]ΪΥ οδυρῃϊ Ἡ] ὨΟΟΪ, 
85 Ἡοτοάοίιι5 δῆγηιβ (οἴ. Οἢ. ΧΧΧΙΪ. 3), δἰβουρὴ [οὉ χὶϊ. 1 βεθ5 ἴο 
ἀουδὲ [π6 ῥγδοι σα γ οὗ 1. Ομ ““Ποοϊκ5," οἢ. χχχνυῇ. 4; 15. Χχχν]. 
20. 
“εκ οΓ ἐᾶν γένεγρ)] Α ἄρυτα ίογ (με ρορυϊδίίοη οὗ (ἢ6 σουθίν οὗ 

ΓΊΝΕΙ; ὨΆΓΑΙΪΥ ΤΉΘΓΕΙΥ ἴου [ἢ ΔΙΙΩΥ͂ οὗ ῬΒΔΓΔΟΙ. 
δ. τὐὴδέ ἐεανε “ἀεέ τον) 1 νν}}} ῬΏΣΤΟΥ ἴ896 ἄοτχα ὈΡΟΙ. 
ὄγοερἠξ ἐοσείλ6ν»} ἀοε5 ποῖ αἰ θδσ ἔτοτη “ ραίῃβεγεᾶ," τωοδηϊηρ ““θυϊοά,᾽»" 

οἵ. 76γ. νἱῖ. 2, χνὶ. 4, χχν. 32. ΤῊΘ ρτθαΐ ἀταροὴβ οαύοϑϑα 584}} Ὀ6 
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ρβαϊῃεγθά : 1 ἤᾶνα ρίνθῃ [66 ἔοσ τπηϑαΐ ἴο (ἢ6 Ὀεδϑίβ οὗ (ἢ6 
ἢε]4 δηὰ ἴο 6 ἴον]β οὗ 186 ἤδανεη. Απμάᾶ 4]}] τῆς ἴῃ- ὁ 
Ὠδθϊίδηΐβ οἵ Ἐργρὶ 51.411} Κῆον ἴδ 1 αγ»ἢὲ ἴ6 ΓΒ, ὈΘοΔα 86 
τ1ἢδγ ἤᾶνα Ὀδδη ἃ 5[8Δ8Ε οἵ τεεὰ ἴο (ἢ ἤοιιδε οὗ [5146]. ΠΘΗ 7 
[Π6Ὺ ἴοοκ Ποϊ]ά οἵ ἴπ66 ὈΥ (ἢν Ὠδηά, μου ἀϊάσι Ὀτγοαῖς, δηᾶ 
τοηΐ 4}} [Ὡ6]γ βῃου]άθγ: δῃὰ ψῇθη (Π6Υ Ἰοεδηθα προῃ ἴῃ66, 
ἴοι Ὀτακοϑῖ, δη τηδάσοϑι 411} {πεῖν Ἰἰοϊηβ ἴο Ὀδ6 δἱ ἃ εἰδῃηά. 
“Γηδτγείογα τἢ5 5αῖἢ ἴῃ6 1, οτὰ ΟΡ ; ΒεδβοΪά, 1 τὴ Ὀτηρ ἃ 8 
ΘΟ ΠΡΟη ἴπε66, δηᾶ ουἱ οὔ πδὴ δπα Ὀθδαβὶ ουὖΐϊ οἵ [Π66. 
Απηάὰ [δὰ Ἰαπὰ οἵ Ἐργρίὶ 514}1} 6 ἀδϑοϊδία δπὰ νψαϑβίβ ; δηά 9 
[Π6Υ 51}4}} Κπον ἰῃδὶ 1 γε 6 ΓΟΚΡῸ : Ὀδοδιιβα ἢ6 Βδῖῇ 5ϊά, 
ΤῊΘ Τἰνοὺ ὧς τη]η6, δηα 1 ἢᾶνα πηδάθ 2 Βδῃο]α πεγϑίοσο, 1 1ὸ 
αηι ἀραϊηϑῖ [ἢ66, δηὰ ἀραϊηϑβὶ (ὮΥ τίνει, δηα 1 Μ1}] τηδῖκα ἴῃ6 
ἰαπὰ οἵ Εργρίὶ υἱίεγὶγ ψαϑίε μα ἀδβοϊαδΐθ, ἔσοτῃ [η6 ἴονοσ οὗ 

βυπρ ἀροὴ (ἢ6 δε145, ψῃϊος τηθδὴβ ἀθαίῃ ἴο (ῃ6 ψϑΐοσ τηοῃβίοσ; δηάᾶ 
[ῃε ἰοννἶβ δηὰ Ὀεαβίβ 5841] ἔδβεὰ οἡ 11. [{ 15 ποῖ Ὡδοθββασυ ἴὸ δἰ] ΘροπΖα 
([η6 ἰονη]β δηᾶ Ῥεδβίβ, ἴπὺῪ ὈῬεϊοηρ ἴο (ῃ6 ἔἤρυτα οὗ [86 σᾶγοᾶβα, οἢ. 
ΧΧΧΙΧ. [7 567. 15. ΧΙ, 6; 761. νἱῖ. 33, χχχῖίν. 20. 

θ. ΤἼῇε ῥθορὶςἊ οὗ Ερυρί 5141] Ἰδᾶσῃ 85 οὗ οἱὰ ψῇο ἰὲ 15 (Παἱ βεπᾶβ 
βσῃ Ἰααρτηδηῖϊβ ὉΡΟη [ΠΕ τΩ. 
“Ια οὗ γε Α εἴα οἵ βία ψῃο ἢ τγὰ5 Ὀαΐ ἃ τες, δῃὰ ὕγοκε ψπεη 

Ἰεαηξ ἀροὴ (ζ. ). Οὗ, 15. χχχνὶ. 6; 2 Κίηρβ χυ]ὶ. 21. Τῆς ἤρυτα 
οὗ [8 τβεα ννὰβ παίιιγα] ἤθη βρεδϊτηρ' οὗ Ερσγρί. 

1. Ἰοοῦ ἀοίά...ὁγ ἐᾷν δαμα] Ἐδίβαγ: ὕἤδιζο μοϊᾶὰ οὗ ᾽1.690 τιῖῦδ [89 
μδηᾶ, ἃ5 ΗθΌ. τηᾶῦρ. ΑἹ! [6 νεὸς αγὲ Ὀείζεσ ρυΐ ἴῃ (ἢς ρῥγεβθηῖ: 
ἴδ θ Πο]ᾶ... ἀοβὺ Ὀχϑδῖς.. ἀοβὺ σϑπᾶ, ὅτ. 

»ηααΐσεί,. «(0 δέ αὐ α εἴα". ἘΔΙΒοΥ: ταδιζοβῦ 41] Ἰοΐηβ ὕο ΒΔ κ6 (τεδάϊηρ 
Ὠἴτη δάϊα ἴοσ ἢ διηδᾶϊα, Ρ5. ᾿χῖχ. 24). 

8--12. ΕῸτ [ἢ]15 ἱγτεϊρίοιβ 56] [-εχα]ϊδϊίΐἼοη Εσγρί 50.411} Ὀὲ τηδάβ ἃ 

10. {κἀς ἐοτυεῦ οὗ .5)γΧερ 6) Ἐδίμοῦς: ἔγοσι ΜΠ6ᾳ 401 ππο βγ)71616---ἴτοτὰ 
Τόνεῦ Εργριὶ ἴο ἰῃς βουῖϊοσῃ Ὀογάοσ οἵ ὕρροσς Εργρί. Μίραοὶ 15 Ξαἰά 
ἴο ἢᾶνα Ὀδθὴ βἰζυδίεα 12 111165 8. οἱ Ῥεϊιβίυπι, ἀροὴ ἴῃ Ν, Ὀογάθυ 
οὗ Τόν εῦ Ἐργρὶ (ἔχ. χὶν. 2; [6ζ. χὶῖν. 1, χῖνὶ, 14; Νυπι. χχχὶϊ. 7). 
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τι ϑΥθηΘ ὄνθὴ ὑπο [ἢ6 Ὀοτάεγ οἵ ἘΠΠΙορῖα. Νὸο ἔοοϊ οὗ πδῃ 
504]} ρ455 [ὨγουρΡἢ ἰἴ, ΠΟΥ ἴοοί οὗ Ὀεδϑί 5}4]} ρᾶ85 [Ὠγοιρ 1, 

τὰ ὨΘΙΓΠΘΙ 5}4}} ἰῖ 06 ᾿μΠΔὈΙεα ἔογίγ γεαῖβ. ΑηΑ 1 Μ1}1 τλαῖκα 
[Π6 Ἰαπά οὗ Εργρί ἀδϑδοϊδῖε ἴῃ [ῃ6 τηϊάβι οὗ [6 σουης165 ζζαξ 
ἄγε ἀεϑοϊαΐθ, δῃηὰ ἢ οἰτ165 διηοηρ [ἢ6 οἷ165 ζάαξ αγε Ἰαϊὰ 
ψαβϑίθ 504}} θὲ ἀδββοϊαίθ (ΟΥΥ γεαῦβ: δηᾶ 1 ΨΜ1]}} βοδίίοσ [ἢ 6 
ἘρΥρτΔῃ5 διηοηρ ἰἢ6 ΔΕ οη5, δηα ν}}}} ἀΐβροτβα [ἤθτ Γ[Ὠτου ἢ 

13 ἴη6 σουηςΠ|65. Ὑεῖ {Ππ5 5411 τς Γοτὰ ΟΡ ; Αἱ τῃξ δπα οὗ 
ἰΟΥΎ γεϑδῖβ Μ} Ε1 ραῖμεῦ ἴῃς Ἐργρίίδης ποτ τἴῃ6 ΡΘΟΡΪΘ 

14 ΜΏΙΠΕΙ [ΠΟΥ ψΈΓῈ βοδίἰεγεᾶ : δηά 1 ψΨ}}} Ὀτίηρ ἀρ [6 
σαρ νην οὗ Ἐργρῖ, δῃᾶ 1} σαυδα {Ποῖ ἴοὸ σείασγη ζηίο τῃ 6 
Ἰαπα οὗ Ῥαίῃτοβ, Ἰηἴο [ῃς6 ἰαηα οὗ {Π6}]γ Ὠδ ϊδ[οη ; δηά [ἢ δ Ὺ 

15 5ὴ4}} Ὀ6 ἴπεῖα ἃ α56 Κιησράομη. [{ 54}} 6 τῆ6 Ὀαβϑϑὶ οὗ 
[86 Κιηράοῃηβ ; ΠΕΙΓΠΘΓ 5}.4}} 11 δχαὶὶ 156] [ Δὴγ τόσα ἀῦονα 
[ῃ6 δίϊοῃβ : ἴὺσ 1 Μ}1}} αἰγα 5 ἢ ἴἤδτη, ἰδὲ ζΐεν 51.4}} πο 

τό ΤΟΤΕ ΓᾺ]6 ΟΥΕΙ ἴΠ6 δίϊοηβ. Απά Ιἴ 5}4}} θ6 πο τῆοσα [ῃ 6 
οοηδάδησα οὗ [ἢ6 Ὠουβδα οὗ [5γαὲ], ψΏΟἢ τηρεῖ ζἀεῖγ 

ΘΎΘΩ6 (οἢ. χχχ. 6), [π6 πηοάεδτῃ Αϑββουδῃ, οὐ (86 5. Ὀογάεσ οὗ ὕρρεσ 
Ἐργρί. Οὐυδὰ οἵ ΕἸΒΙορία ἰὰν ἴο [πΠ6 βου οὗ Ῥαδίῆτοβ. οσ ὕρρεγ 
Ἐργρῖ; 115 σαρίΐα] ΙΔΥ θᾶγ ἴπὸ 41} (δίαγαςϊ, θεΐνεω Ανὰ Ηδπιεᾶ ἀπά 
οἰά Ἰϑοηροΐδᾶ. 

11. Δὺ »οΐ οΥ, νια"} θεὲ Χχχίϊ. 13, οἷ. ΧΧΧΙΪ. 28, χχχν. 7; [ε΄ 
ἰϊ. 6. ὙΠε ἀεβοϊαϊίοη οὗ Εργρί 5}4}1 οοπιίηπε ἰοσγ γεαγβ, (Π6 ρεποα 
οἵ Ομαϊάξδῃ βυργεζωδου (οἷ. ἴν. 6). 

12. (ἢ χΙϊ. 15, χχνὶ. 19, ΧΧΧ. 7. 
18. Αἰἴτοὺ ἐουῖγ γεδῖβ οἱ ἀδϑοϊαϊίΐοη Ἐργρὶ 5}4}1} Ὀ6ὲ γεβϑίογεά, [πουρἢ 

ΟὨΪΥ ἴο [ἢ ταηὶς οὗ ἃ 0 ]6 Κίηράομημ. [{ 50.411] ΠΟ πλοῦὰ σα ΟΥ̓ΘΥ 
(ῃ6 πδίϊοης (ζ. 156); δῃα πὸ πῆοσα Ὀ6 ἃ οοηδήξδησρε ἴο [ἢς Ποιιβε οὗ 
19γ86], βεαποΐηρ [Π6 πὶ ΑΙΝΑΥ τοι ἰγαβί ᾿η ἐονδῇ Δ]ΟΏΘ. 

γε ἑάμς σα] ἘῸΣ ἴῃυς. ἘΖΕΪΚΙ6Ι σοὨβ: 65 ἔουίυ γεατϑ---α ΘἜἝΏΘΓΑΙ 
χργαϑϑίοη {κ᾿ [δγοτη]8 }ἢ  5 βαυθη τ γεδῖβ---Ῥο 6 ἴῃς ρεγοά οὗ Βαργ- 
ἸοηΔ 5ΙΡΥΘΙΏΔΟΥ ἴῃ ἴΠ6 νοῦ. Αἱ [86 οπὰ οἵ [ἢϊς ρεποᾶ ἃ οἤδηρα 
ἴῃ (86 ἀϑρεοῖ οὗ [με νου] 5}}4}} Ξ ρεγνεμπε ὑπάδσ ΓΘ ῃονδὴβ ρυϊάδηος; 
15γδθὶ ψν}}} Ὀ6 τεϑιοσγεα (ἢ. ἱν. 6), δῃὰ {πὰ οἴ βδὺ παίϊοηβ βυρ)εςὶ ἴο 
Βα γοη 5141} θῈ σοϊηβίδίεα. Ἐργρί 5841} Ὅὲ σεβίογτεα τπουρῃ ΟΠἽΪγ 
ἴο Ὀ6 ἃ Βυμιῦϊες βἴδίς ἰῃὰ σοιηραγδβοῃ οὗ ἤδσ ἰουτηεῦ ργοδίηθθβ. ΕῸΓ 
ΡΘΟΡΙΕ ῬΘΟΡΙ68. 

14, μαπά οὗ αΐλγο5] 1.ε. ὕρρεν Εργρὶ οὐ ἴ6 Τπεῦυαϊά, “ἢ. χχχ. 14; 
15. χίυ αι; 61. χ]ν. 15. ΤΏΘ Πᾶηὴ6 15 5814 ἴο πγϑδὴ “βοῦς Ἰδηά.᾽ 

ἐλεὶγ λαῤτίαξίο»] τμεὶγ οσἱρῖα, οὐ Ὀἰγἢ, οἷ. χνὶ. 3. Ἐὸοτ [ἢ6 ρῆγαβε 
“γγηρ δραΐῃ [Π6 σαρεϊν! γ᾽ 1.6. ργοῦΔὈΪΥ Ζῃγηε ἐλ 7ογίμρες, οἴ. χνὶ. 53. 

α ὀαδε ξλγερυΐοη} ᾿.6. ἃ ἴονν οὐ ἢ] 6 βίδίθ, οἢ. χνὶ). ό, 14. 
16. 2.6 εορβαϊεγς)] ΚΟ. 15. χχχ. 2, 3, χχχνὶ. 4. 6. 
ὑὀγίμρείλ ἐμῖφιτέγ 10 γερῃιογιόγαρςε)] Τῆδ ῬὮγαβα οσουγα ἀραῖη Νύτϊῃ, 

ν. 15; 1 Κίῃηρϑ χνι, 18; ΕΖεοκ, χχῖ. 23, 24, δηὰ Ἀρρϑδῖβ ἴο τηϑϑῃ ζῶ 

τὸς 
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ἸΠΙΖΌΪΥ ἴο στε) ὕγαηςσθ, ἤθη [ΠΥ 504} Ἰοοῖς δήεσ Ποιὰ : 
Ὀυΐϊ {ΠΕ6Υ 5}4}} Κπονν (ἢδϊ 1 σηὲ (6 Τιοτὰ σον. 

Απὰ [1ἰ στη ἴο ρ455 ἴῃ ἴῃς βδενθὴ δηᾶ ὑνθηςθιἢ γοασ, ἰῃ 

αερ456 Ὀθίοτς αοά. Τῆς ρἤγαβα ΠΟΓα 15 ΒΟΔΤΟΟΪΥ ἴῃ Δρροβί[οη ἴο “σοῃ- 
βάεηςε,᾽ δπξ ἰ5 ταί ῃοσ ρᾶσαὶ]θὶ ἰο (πᾶ ψοζὰ δηὰ ἃ ἰυτῖπεν ἀδβογ ριίοη 
οἵ Ἐργρῖ-πὸ πιογέ ἃ εοηῃρβάεπεέ δῃὰ ἃ γέρρα» Οὗ ἐμπίφμῖν. Ἐργρὶ 
νγ85 ἃ βεἀποίίοῃ ἴο βγδδὶ, Ἰθδάϊηρ μετ ἴἰο ἰγυδί ἴῃ 11 δῃά αἰδβίτυκι [6- 
Ἰονδῃ; ἰξ νψὰ5 8ῃ δοσιιϑοῦ οὐ [5γ86] ὈῬείοσγε [ϑῃονδῇ, Ἵδ]] την 19γ86]᾽5 
ἸηἰαΌ ΠΥ ἴο Πἷ5 ταὶ. ὍΤΕ ἰῃΙ 4 ΌΪΥ ΙΔῪ ὈΥΙΠΔΙΠΥ ἴῃ ἰγυβιηρ ἴῃ Ἐργρί, 
υξ τ παῖρῃϊ ΡῈ ψάοΥ δηᾶ ποτα σϑησσγαὶ (1 Κίηρβ χνὶϊ. 18). 

«ὐάδρε ἐλεγν τἀαίέ ἐοοξ] Ἐαίπει: ἰπ ὑΠΘΙ͂Σ τυχηΐηρ 8 ΟΣ ὑδθ1:---ἰη 
[5.86}᾽5 τυγηϊηρ ἴο (η6 Εργρί8η8 ἔοσ ἢεῖρ. (ΟἿ χχὶϊὶ, 27, δπα οὗ χ. 11. 
Ιὼ [868 ΠΔΡΡΥ (ἰπ|ς οἵὁ [5τ86]᾽5 τεϑίογαίίοῃ ἢοΐ ΟὨΪΥ 5}4]} αἰίδοκ δηὰ 
ΘΩΠΆΪΥ ΟἹ [6 Ρατΐ οὗ [ἢ6 βυττουπάϊηρ παίϊοηβ Ὀ6 τειηονθᾶ, Ὀυΐ 41] 
τοι ρίδιϊοη α͵5ο ἴο ἰοοῖκ ἴο ΔΗΥ͂ ίοσ βαϊναίΐοῃ ὑὰὶ [εὶγ αοά «αἱοῃς. 

414} σλωδ μοι) ββϑετὴβ βαἱὰ οἵ 15γ86]. 866 ἰδαϑί ποῖβ. 
Τρδὶ ΕΖΕ ΚΙ αὶ Ὡδιλα5 ἃ ἰεγη οὗ [οΥΥ γεδῖβ 85 (6 ρετὶοά οὗ (δαϊάθδῃ 

ΒΌΡΓΘΙΏΔΟΥ, δηα Ἰοοκϑ ἴοσ (ἢε ἴὕση οὗ [Π6 νοῦ] 8 αθαὶτβ ἰὴ [εβονδὴ β 
Βαπά ἴῃ 80 βῃοτί ἃ βρᾶος οἔ (ἰπη6 15 ἰῃ οοπίοση τυ τ] ἢ [6 Ἰηδηηδσ οὗ 
τοργθβθηίδιοῃ ἴῃ 411 [86 ργορμεῖβ. Τὸ δ4]} [πε ἀδὺ οὗ ἴῃς 1, οσχὰ ἰβ ἤδᾶσ 
(7061 11. τ; Ζερῆ. 1. «; [5. ν11.). [πῃ 15. χχὶν, ϑανθητ γδασβ γα πδιιθὰ 
85 {6 ρετὶοά οἵ ΤγγεἾβ υτ!]]αἰοη, δὲ [6 εηᾶ οὗ ψΒ]οἢ {ἰπ|6 586 5841] 
6 τειηεπηρεγεά δηᾶ ἀεάϊσαίε ΠΕ εἶστε ἴο (ἢ6 [ογτὰ, [Ιἢ Τεγευίδῃ (ἢ 15 
ΡεΠοά ἰ5 ἴῃς ἀυταϊίζοη οὗ π6 σαριϊνι οὗ Τάδῃ. ϑυσὴ πυτθεῖβ ἃ5 
[οσίγ, βενΘΥ ἃγα ρθησσαὶ. ΤΏΘΥ ἸΠΡΙΥ Ὠονανοῦ ἴπΠαΐ [6 Ρῥτορδεῖβ 
σοποείνοα οὗ (6 τἰσλ6 85 σου Αγ νον Θῃοτὶ. [{ 15 1658 βαϑὺ ἴο 5ὺρ- 
θ6οῖ δὴ δχρἰδηδίίοῃ οἵ (159 τηοάς οἵ οοῃοερίίΊοη. ΝΥ͂Ιαὶ δᾶ Ὀδθῃ 
ΠΑ] ““ΡῬεογβρθοίῖνο᾽" ἴῃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὔἶεσβ τὸ δχρίδηδίίοη, ἕο (ἢϊ5 
50-(4}16 4 ρεγβρϑοῖίνα ἰβ Ὀυΐ Δηοίμου πδπηα ἴοσ με (πϊηρ ἰο θεὲ ἐχρ]αϊπαὰ, 
ΤὨΘ εἐχρίδηδίίοη 15 ἰο ὈῈ βουρῃιξ γαῖμεσ οὐ ἴ8ε86 ᾿ἰπ65: :. Τα ρῥχο- 
Ῥμεῖβ ἀθαὶ ψ τ ρα ποῖρ] 65, ἢ ψπᾶΐ ταῖρῃξ ΡῈ οα]]οα ἀρβοϊιία σου- 
σδριΐίουβ. ϑυοῖ σοποδρίίοῃβ ἅτε σοοά δηά εν]], ᾿ϑονδὴ δηᾶ (ἢς 8156 
σοάξβ, τὸ τε] σίοη δηα ἰάοϊαίσυγ, ἴμ6 Κιησάουαχ οὗ [εῃόονδὴ δηά [πε 
ρον ΟΥ οὗ (ῃὴ6 Βεδίμεῃ νου, ΑΥ̓͂ δὶ ἴῃ6 ργορῃεῖβ ἀδριοὶ ἰβ ἀϑυα}]γ ἃ 
οοπῆϊοϊ οὗ [π656 ῥυϊῃοῖρίεβ, δἀπὰ Ἵνα οοπῆϊιοϊς ψοῇ (ΒΟΥ Ρετοαῖνα 
β6θηὴ5 ἴἰο ἤθη (δα δρϑοϊιίς δηὰ ἤπα] οὔθ, Ὀδοδιιβα ἰζ 15 ἃ σοῃῆϊοξ οὗ 
ρῥτϊποῖρ]65. ὍΤυὰα ταὶ ρίοη σοι οἂὔἱϊ οὗ ἴμ6 5ἴπιρρ!ας νἱοϊοτίοιυ--ἰῃ ἃ 
Κιηράομι 15 (η6 [,ογὰ 8. 2. Μονίηρ ἰἢπ5 διηοηρ ῥυΐηο!ρ]65 [6 τηϊηά 
οὗ {π6 ρυόρμιεῖβ δἰ μεσ ἴοοκ Ὧὸ ποῖε οἵ [(ἰτηβ, οὐ εἶδε 8ἃ5 ἴ6Ὺ ἀ64] ἰῃ 
θθηογα] ΜῈ ρτεαΐῖ τηονετηθηίβ οὐ {Πεῖὶγ οὐ ἀαν, ἴΠ656 Ὀγεβδθηΐ ΟΣ 
᾿πητηϊηθηΐ τηονειηθπίβ ἀϑϑυτηΘ δΔῃ Δρβοϊπῖο τηογαὶ δηά το] ρίουβ τηθδηΐησ. 
ΤἬΘΥ ἀρρϑᾶσ ἴδ δ οαϊπηεηΐ οὗ [86 ῥσίποῖρ]85 ψψῃΐοἢ Π]1 [Π6 ρῥγορδμαίϊο 
ταὶ. (ὈΟΠΒΘαΌΘΏΓΥ {πεῖν ἰδϑὰς 15 [ἢ6 ἤμπα] ἀθοϊδίοη, ψὩ]οἢ [Πογείογα » 

ΔΌΡΘδΙβ αἱ Ὠδῃά. Δ Ποη (Π6 ργορἢοῖς εἰ ΡΟαΥ {μα ῖγ ρθηθσαὶ σοποαρ- 
(ἴοη οἵ [6 πϑαγῆθθβ οὗ [6 ἢη8] οὐἱβὶβ ἰῇ παπιθοΥβ, (ἢ 656 Ὠυ Ῥ6Υ5. ΔΓΟ 
αϑι8 γ τουηά, δηἀ ἜΧρυα58 ΤΊ ΘΓΘΙΥ ἃ Ρονγογία! το] ρίουϑβ ργοβα τη θηΐ. 

νυ. 1τὴ--τῖίι. ΑΦΦ Ἰαῖδος ραββϑαρὸ οὗ ἀδίβ 570, βἰχίβθῃ υὑϑαῖβ δῇει ἴῃ6 
(4}1] οὗἉἨ Τ6γιβαίοπι, τυ τε ῬσοραῦὙ αὐΐεσ ΝεροΠδἀποΖζατβ τὨϊτίθθπ 
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(ἢ6 ἤτοι γπιομζλ, ἰὰ (ἢ6 ἄτϑὲ Ζχ) οὗ τῆς πηοηΐῃ, (ἢ6 πψοζὰ οἵ 
18 ἰῆ6 ΤΙΟΒΡ οᾶπηδ Ὁηΐο τη6, βαγιηρ, ὅοη οὗ τηδη, Νερυομδά- 

ΓΟΖΖαῦ Κίηρ οὗ Βαῦγυϊοη οδυβοα ἢ15 ΔΓΙῚΥ ἰο δδῖνε ἃ ρϑαῖ 
ΒΟΥ 6 δραϊηϑδί ΤΥΤΙΒ: ΘΥΘΙῪ Ὠεδα τὔας τηδὰβ ᾿δ]ά, δηάᾶ 
ΟΥΟΣΥ 5ΠΟΙ]ΘΙ τας ΡΘΕΙ6α : γεῖ δα ἢ ἢο Μψάᾶρθ8, ΟΣ ἢΪ5 
ΔΙΏΥ, ἔοσ ΤΎΤαβ, ἕο τῆς βογνίος τῆδὶ ἢ6 δα ϑβεγνβα δραϊηϑβί 

το ἰἃ : {πΠεγϑίοσε ἴππ5 βαιἢ της Τιοτὰ ΟΡ ; Βεμο]ά, 1 τυλέ ρσῖνε 
16 Ἰαπα οὗ Εργρί υηῖο ΝΕ μδάγαζΖζαῦ Κίηρ οὐ Βδρυ]οη ; 
8Δηα ἢἣδ 5}4}} ἴακα Ποσ τυ πα θ, δηᾶὰ ἴακο ΠῈΙ 5001], δηὰ 
ἴ4Κε ΘΙ ΡΓΘΥ; δηᾶά 1ἴ 541} Ὀ6 ἰ(ἢ6 ψᾶρθθ ΤῸΓ ἮῚ5 ΔΙΙΏΥ. 

9 1 Ὠᾶνα ρίνθη ἢϊτα ἴΠ6 ἰαηά οὗ Εργρῖ 207 Ὠἰ5 ἰΙαῦουγ ψΏΘΓΘ- 
ψ ἢς 5εσνεα δρϑίηβδε ἱΐ, Ὀδοδιβθα {πον ψτουρῃϊ [ῸΓ 16, 
5811 τἢῃ6 Τογτά Οορ. [Ιἢ ἴπ8ϊ ἀδν Ψ1}} 1 σαιι56 ἴ[Π6 Πού οὗ 
[ῃ6 Ποιιδε οὗ 586] ἴο Ὀυά ἰογίῃ, δῃὰ 1 ψ1}} ρῖνα (66 τῃ6 

γααΙβ᾽ βίερε οὗ Ἴγτε πᾶ Ἵοοπὶα ἴο ἂῃ θη, δῃηᾶ ἱπβεγίεα διηοηρ [8 
Ρτορἤδοίεβ σοϊαηρ ἰο Εργυρὶ δἰτεδάν οο]εοῖϊθα. Ναρυσμδάμῃθζζασ πδὰ 
βοῖνοα 8 ρτϑϑί βεινίοα ἴοσ ᾿ἐονδῃ δραϊηϑδὶ Τ τα, ἔοσ ψν ἱοἢ ποι μοΣ 6 
ΠΟΥ Βὶ5 ΔΙΤΩΥ͂ Πδα τεοεϊνεα ψᾶρεβ. [ϑμονδῇ Ψ|}] γεσοιρθηβα Εἰμὶ [ῸΣ 
Ὠὶβ βεγνίοβ δραϊηϑί Τγτγα Ὦγ ρσἰνίηρ Εἰτῃ (Πε ἰαπα οὗ Εργρί. 

18. Οῃ βρεϊ]ηρ οὗ ΝεθυοῃΠδάποζζαν οἰ. χχνὶ. 7, ΧΧΧ. 10. 
εὐε7.}) ἀεααὶ »εααΐέ δα Νοῖ ὈΥ (6 ἐερερέ οἵ [6 Ὀὰϊ ὉΥ ἴῃς Βασγάὰ 

βουνίοα, (η6 τυ ίησ οὗ ἴῃ6 δυιθουῦ οὐ (6 Ὀυζγάδῃβ Ὀοσὴθ οἡ ἢϑδά δπά 
Βῃοι!άογ. Ασδδῖος ροεῖβ τείεσ ἴο ἴῃ Ὀδϊάηθϑβ σδιιβεὰ Ὁ ἴδ6 πεδά- 
Ρΐεοςβ. Τῆδ εἰερε οἵ Τγτγε Ἰαϑίθα [Πϊγίθθη γθασβ, θὰ Μ }116 [15 15 ννε]]} 
αἰϊεϑίο ἃ ἰδίουυ 15 51:16 ηἴ δ5 ἴο {Π6 ἰβϑθ οἵ (6 βῖίεσρε. Υ̓αίενεσ (86 
ἰδϑς νὰ ΝῸ. δηά [15 ΔΚ αἰά ποῖ τεὰρ δάδαυδίε τενναγὰ ἴγομλ ἰ1ἴ-- 
6 δὰ ἢο ψᾶρ65 ἴῸσ ἢἰ5 βεγνίοα ἀοῃβ ίογ Γ΄ Ἔβονδῃ. 

19. ἑαξε ἀξν γε μ4612}] ἴ.6. ΟΔΥΓΥ ΑΑΥ. ΟἸΒΘΙΘ: ΠΟΙ ψγοϑ] ἢ, ΟΥὉ 
δρυπάδηῃοσοα, θὰϊ τΟΠΡΊΥ, οὗ. ΧΧχ. 4, ΙΟ, 15, ΧΧχὶ. 2, 18. ΤῊΘ ψογαβ 
ταῖμοσ ἀϊβίαγ (Π6 ν]ἱρότοιιβ ““8Ρ01] ὮΘΥ 5Ρ01}᾽ (χχχνυ]. 12,13}, Δηᾶ τὸ 
τδηϊηρ ἢ ΓΧΧ. 

20. ἴίος δὲς ἰαδομρὴ) δίδου: 88 ὨΪΒ ΤΘΟΟΙΏΡΘΙΒΘ ΖῸΣ ὙΨΏ]ΟΣ ὨΘ 
βοιυϑά. 

ὀεεαισε ἔλεν τυγομρλ Οτ, ,“0»γ ἐλαΐ τυλίολ ἴεΥ ψτουρῆς ἔοσ τηο.β 
ΤῊ 50] 6οὶ ἰ5 51} ΝΕ, δηά ἢἷβ ἀυτων ; ἰΐ ννὰ5 ᾿ εῇῆονδῃ᾽ β ψόσκ ἴῃ νος ἢ 
(ὮοῪ βεινεὰ δραϊηβί ΤΥΊσα. 

21. ΤἼδ ρᾶϑβϑᾶρα σοῃοὶπθϑβ 1 ἃ ῥσοζηἶβα ἴο 15γδε]. 
7.5 λα 44)}] Δὴ ἱπάεβηϊίθ ἔεγηλ σοϊητηοῃ ἴῃ 8}} [ἢ ὑῬσγορῃείβ.υ. ΤῈα 

τοῦ, 5 ἴο ἴπ6 βρέμεσαὶ ἔπε ἤθη ΝΕ. 5}.4}} Ὦανε Βυπ) θεὰ Εργρί. 
Αἴϊου (Βαϊ 584}} [6 (ἴχας οὗ ϑγδθ] 5 ὑσοβθρευῦ νυ σοιηα ἰπΠ. (ΚΟ. 15. 1ν. 2, 
ΧΙ. 10, ΧΙχ. 18, 10. 

δε ἀογ οὐ ἐδε ἀοι54] 1 Ψ1]1 οσαυδὲ 8 ὨΟΣΤῚ ἴο Ὀπὰ ζοσὶδ ἴο ἐδ 
Βοῦβθ οὗ 5τ86]. ΤῊ ““Δογῃ" 5 1}6 5υῇθο] οὗ ρονγεσ (1.81. ἰν. 3); 
ψ ἢ (6 Ὀυάάϊηρ οὗ ἴΠ8 ἤοσγῇ ρόονεσ ΨάΧΘβ ΟΥ 15 δαί δῖεα, Τῆς τοῖ, 
δ βέηογαὶ, ἴο (6 τεβίοσγαίίοῃ οὗ Ἰβγαδὶ ἴο Ῥγοβρευτυ δηὰ ἰπῆμπδησε, 

᾿ 
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οΡδηϊηρ οὗ ἴῃς τοῦτ ἴῃ (Π6 τηϊᾶϑι οὗ ἴἤδπὶ ; δηᾶ [6 Ὺ 541] 
Κηον [Π84Ὲ 1 αγὲ ἴῃ 6 ΓΙΟΚΡ. 

ΤῊΣ ψογαὰ οὗ [6 [ΒΡ οδῖὴδ δραΐη πηΐο π16, βαγίηρ, ϑοη 80 
οὗ ἴδῃ, ῬγΓΟΡἤΘΞΥ δηά 8υ, ΤῊι 5 5411 [86 1οτά ον ; Ηον] 3 
γε, οε ψογίἢῃ! [6 ἄαΥ! Ἐὸογ ἴῃ6 ἄδγ Ζ5 πδθατ, θνθὴ ῃς ἂν 3 

ΠΑγαΪγ Ρῥδυισι]αΥ  ἴο (Π6 ταϊδίησ ὑρ οὗ ἴπ6 ρείβοῃδὶ Μεβϑίδῃ (5. 
ΟΧΧΧΙΙ. 17). Οπ ἤρυγεα οἷ, τ Κίηρβ χχὶϊ. τα; ΑἸ. νὶ. 13; [εἴ. χὶν!. 
25:1 58Πη1. 11. 1. 

{ἦε οῥε᾽110] ορθϑιΐηρ οἵ ὙΤε ῥγορῃεῖ ἴδ] 8 του οἱοβεὰ ὉΥ 
[16 Ἰποσεα αν οὗ (Ὡς ῥξορὶβ, δμὰ (δε παργοραὈ}  Υ, 85 ἰΐ βθειηθά ἴο 
{ῃεπ|, οὗ ἢΪ5 ργοαϊς 5. Ηἰ5 πιουτῇ νγὰβ ορεηεὰ δηά ἢς δᾶ ΡῬο]πεβ5 
οὗ 5ρεθοῦ ψ θη Ὠϊς δηςοἱραϊΐοηβ ψγεγα νουβοᾶ, 1ἴ ἰ5 ἴῃς σαυπίηρ οὗ ἃ 
δοίη ἴο Ραὰ ἴο ἴβγδεὶ (ῃαϊ ν1}} σίῖνε [π6 ργιοόορῃεί ορεηϊηρ οὐ [86 ποιῇ. 
ΑΙ ἷθ Ῥῥγορἤξοϊθβ δίποα ἰῃς εχ δά Ῥεδθὴ ρυόρῇθοὶεβ οὗ ϑγδεὶβ 
τεϑιοσδιίίοη, δηᾶ [ϑγ86]}᾽5 τεβίοσγεα [ε]1οὙ 1} 116] πε. Τῆς ρἤγαβε 
δῖνε (66 ορεηΐϊηρ οὗ [86 τοῦτ τχθαης [Π{{|6 τόσα τΤΠδη σίνα νοῦ ῆοδ- 
[ἴοη ἴο ἰἢγ ννοτάβ. 716 ἰᾶάθα οὗ (ῃς ρσόρῃεδι 5 οσῃ ρύθϑθηοα θη [Π15 
ΟΟΟΌΓ5 15 ΒΑΓ] ἰο Ὀ6 ρτοββεά. 

ΓΗ. ΧΧΧ. ΕΥΞΚΤΗΕΕ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΒ ΑΟΘΑΙΝΘῚ ΕΟΥΡΈ. 

ΟὨ. χχχ. σοηβίβίβ οὗ ἴννγο ρυόρῆβδοίεβ, [6 ἢχβί οἵ ψῃϊοῦ, σῷ. 1 πιο, 
ἴη 411 Ργοραθ Ὑ Ὀεϊοηρβ ἴο (Π6 βαῖῶθ ἀδίε ἃ5 χχῖχ. 1---,τἩ όῦ, (αὶ 15, 
δΌουϊ βενθὴ τηοηςῃ5 Ὀείοτε (ἢ6 41]1] οὗ 7Θγβα] τ ; δηα (Π6 βεσοηά, υϑ'. 
20--τό, ἰ5 ἀαϊεὰ ἴουγ τηοηϊῆς Ὀείοτα ἴμ6 οαρίατγε οὗ {86 οἰἷΐγ. ΤΒε 
ΒΕΟΟΠα ῬΓΟΡΉΘΟΥ 566 15 ἴο ἢανα Ὀεδθὴ ϑυρροβίεα ὈΥ 5οῆλδ δεῖ] σανεῖβα 
Ἰηθιοιεὰ οὐ ῬΠδγδοῦ, οα]]16α “γα κίηρ ἢ15 ἀγα" (ὕ . 21, 22), ἀπὰ [υὉ- 
{πεν αἰβαϑῖεσ 15 ἰ(ῃγεαϊεηδα δραϊηϑί αἷμ. 

Ό9811κ6 τῃς Ρειγ πδιίοῃβ ᾿γιηρ' ἀτουπά [5γαθὶ Εργυρίὶ 15 4 σου] ρόνεῦ. 
115 ᾿Ἰηθυθηςα 15 ἔεϊξ ΟΥ̓ΟΥ 4}1} πδίοηβ, δηὰ 115 Ὠἰβίουυ δῃα ἀθϑΈ] 165 Ἰηϊοτεβῖ 
δηὰ αβδοῖ (6 νου. Υ̓ΠΘη 7εΒόνδὴῃ ἰηΐεγροϑεβ ἴο ἀθαὶ ψἱ 1 τηδη- 
κὶηὰ δῃά παΐυσγα ἔδεὶ ἢΪ5 ργεβθῆςαε. Η5 ᾿ητογροβιοὴ 5 ἴπ6 ἄγ οἵ (6 
Ιοτά, ἃ ἀδὺ οὗ ἀαυίκηεθς δηᾶὰ (Ἔσο ονοσ 4}}1. Δ θη Ερυρὶ 15 υᾶρεοά 
στοδίϊοη σὰρβ ΒΘυβα] Γ ̓ῃ ἃ Ρ4]].---κὸ (μ6 ΟἴΠΟΥ Ῥγορἤδοιοβ ἴῃ Ἐ ΖΕ οὶ 
[6 οδαρίοσ 15 6|1δἀ ἃρ ψἱ ἀεί! νη 115 σεηεγαὶ ἔγαηθ. ΤῊδ 
τηδῖῃ ἰάθαβ, ἢοννενασ, ἃγα ἴπ656 : τ. Ἐσγρί ν ἢ ΟῚ τδὴν 8]]ἰδἃ παι] οη8, 
Ὑ Ποθ6 ἴγοορβ σοῆροβα ΠῈῚ ναϑί δῃὰ τδηγ-Οο]οιγοα ΔΙΤΩΥ, 51|81}} Ὀ6 
ονουγονῃ. 2. Ηδγ στεαῖ οἰζε5, (Π6 σεηΐγες οὗ ποὺ 16 δῃὰ γεβϑί]855 
ΔΟΓν γ, 514}} Ὀ6 οαϑδὶ ἴο [86 ρτουπά, δῃηὰ ἢδγ ἰδειηϊηρ Ροραϊαίίοη 
βοαίίογοα δηγοηρ 811} [Π6 ῃδίίοηβ.0 3. Ηδγ ἴάοἱβ δῃηᾶ 4}1} ἤδσ ἰαο]δίγίεβ 
5411 σθαβθ, δῃᾷ ἤθὺ ἡδίϊνα ῥυίησες (Ὁ! οβαῖν σοηποοίοα Ὑγ]1ἢ μ6Ὶ ρῥγεβῖ- 
Ὠοοά δῃηάὰ νγ υβἢ!]} Ὁ) 514}1] Ὀ6 ςπί οΗ. Απὰ 7 επονδὰ 5}4}} ΡῈ Κῆόνῃ. 

2. “οτυλ γε] Τῆς αν οἵ (68 Ι,οτὰ 5 οη6 οἔὨ ἰεσγοσ δηᾶ Ἰαιηθηϊδίίοη, 
Αἱ. ν. 20; [5. ΧΙ. 6; ΖερῆΉ. ἱ. 7, 14 : 06] ἰἱ. χι δέφ. 

8. 41}6ε ὅαν 15 "σα),γ] Τῆς “ ἀαγ᾽᾽ οἵ ἴῃε Τοτγὰ 15. ἤθνϑγῦ ἴῃ ἴῃ6 ῥτο- 
ΡῬἢείβ ἃ τλϑσα σα δ Υ̓ οὐ Ἰυάρστηεηΐ οσὶ οα. [1 15 (6 ἔπι6 οἵ [6 8ο- 
ν ἢ 5 πα] ἱπίεγροβιτοη ἴῃ 1η6 νου] (ο ἀο )πάσπιοηΐῖ, ἴο οἰαϑί]56 6ν]], 
Δ ρσίνε ([Π6 στοννηΐηρ νἱοίουυ ἴο ἢΪ8 ονἢ σᾶι56. ΤῊ5 ἀΑΥ [ὰ5 ἃ 
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οὗ ἴῃ8 ΤΟῈΡ ἐς ἡθαῦ, ἃ οἱοιιαν ἀΔΥ ; 1ἴ 5041} 6 186 πιο οὗ 
4 ἴ86 Ὠδαίΐμθη. Απηά [Π6 5νψογα 5}4}} σοῦ!β ὑροὴ Εργυρῖ, δηὰ 
στοαῖ Ῥαϊῃ 5}}4}} Ὀ6 ἴῃ ΕἸΏΙΟρΡΙα, ἤθη [Π6 5 5}4}} 411 ἴῃ 
ἘργΥρῖ, δῃὰ (ἢθῪ 5}4}} ἴδακεα χτυᾶν ἈΕῚ τωυϊτυἀδ, δηα ἤοΥ 

ς ΤἸουπαδίοηβ 5Π4}} θ6 Ὀσόκθη ἄοση. ΕἸὨϊορία, ἀπά 1ἰργα, 
δηά 1,γαϊα, δηα 4}} ἴ[λς τη ηρ]εα Ρϑορίς, δηὰ ΟἤαΡ, δπὰ τῃ6 
τη6ὴ οὗ (ἢ6 ἰαηα (Πδὶ 15 1 ἰεαριΙ6, 5}4}} [4}} ψ ἢ τ πὶ ὉΥ 

6 ἴῃ δνγνοτά. ΤὨι5 βδἢ (Π6 ΤΟΚῸ; ΤΏΘΥ αἷ5ο ἰμᾶὶ ὑρμοϊά 

αηΐνεγβαὶ Ῥεδτίηρ: ρατίου]ΑΥγ, ἰξ [4115 ἴῃ ἴεῦσοσ δηὰ οδϊ απ ἀροη τὰς 
Βεδίμθη, [86 ίοεβϑ οὗ ᾿ἐπονδῃβ κἰηράομμ, διι αἷϑο ἀροὴ (Π6 βίππθυβ ἰῃ 
Ζίομ, ἴμοθβε ΨῈΟ ἃια αἱ δα86 δηᾶ ϑε(εὰ οὐ {πεὶγ 1ε65 (Ζβρῆῇ. ἱ. 12), 
οὐ (ἢ6 ρῥγοιὰ δηῃά [6 Ἠὀρρσεϑϑοῖβ οὗ ἴῃ6 ροοὺ (15. 11. 12). ΤῊ ῥγε- 
βαηϊτηθης οὗ [ἢ]5 ἀΑΥ 5 σοπηηοη ἴο 811 [6 ργορείβ, αῃὰ (6 Κηον- 
Ἰεάρε οὗ ἱξ δχίϑίβ διχοηρ ἴΠ6 Ρθορὶβ (Δπι. ν. 18). ΤὨδε ἐεαϊηρ οὗ [15 
ὨΘΆΓΏΘ655, ΠΟΜΕΥΟΙ, ψΜγὰ8 δας ηεαὰ ἰῃ ναγίουβ ψνᾶυβ: δἰΐποσ ΌΥ γαῖ 
σομν Ἰβίοηβ διηοηρ ἴἢ6 Ὡδίϊοηβ. οὐ οδ]δηλ 165, ἴἢ ΨΙοἢ ΓΘ ον ννᾶ5 
50 ΥΨΙΒΙΌΪΧ οροιδίησ [μδὲ ἢ5 ἤηδ] ἰηϊεγροβί οι βεαιηθδα δἱ ἢδῃηὰ (15. 
ΧΙ. ; ΖΕΡΆ. 1. 7; [06] 11. 1); οὐ, ὈΥ̓͂ ἃ ποῖα] οομάϊκίοη οὗ ἴῃ6 νοι] ά 
ΨΏΙΟΣ ἰἃ ννὰ5 [6]ϊ 6 ταυβί ἰηίογνεμα ἴο οἰδϑβίϊβα δῃὰ ρὰΐ δὴ επὰ ἴο 
([5. 11... 1.)ὺ. Ναίατα!Υ [6 σοηνυ 5 5 ΟΥ̓ σΔΙ τ 165 ν ΐοἢ ἀνα κοηθά 
1ῃς6 ῥχαβθηιπηθης οὗ ἴἢ6 Ὠδάγηθββ οὗ ἴῃ6 ἀδΔγΥ ρᾶββθά ονεὺ δηά (8 δύ 
νν85 ἀεἰειτεά, Ὀυΐ (ἢ15 ἀο68 ποί 15 ΕΠ ΠΥ ἴΠ 6 συ ρροβιίοη τὲ (Π6 Ρσορδεῖς 
Ἰηθϑῇ ΙΉΘΓΟΙΥ ἃ σγεαΐ σοδ] Δ ΠΥ ΟΥ ἡπαρστηοηΐ ὮΥ ἴῃς ἄδγ οἵ ἴῃ Ι,οτά. 

ἐλε “ἔν 977 ἐὰε ἀεαίλε,}} ἴῃ πδϑοσιβ, (μ6 ίοεβ οἵ [εβονδ 5 Κἰησάοιῃ 
δΔηα Ῥβορὶς, ψῇεη [ϑῃονδῇ 5}.4}} Ὀ6 σενϑαὶβὰ ἴο (ἤετη δηᾶ ἴδ Ὺ 5}8}} θ68 
υᾶάρεαά, 1[45. 11.» 111., ΧΙ. 22; [6 Ὁ. ΧΧΥΪΪ. 7; ΕΖεϊς. νἱ]. 7, ΧΧΙΪ. 3. 

4. ογεαΐ ῥαΐ,}} ΘῈραΙΒη, ἃ ἰαΐε νγοσζά, οἷ. συ. 9. 
ἀσρ τωρ] ΟἿ, χχῖχ. το; οἷ. σύ. το, 15, οἢ. χχχὶ. 2. Ηεγ 

“ ουπ δι! οη5᾽ 15 βυρρερίθα ὈΥ (με ἰάεα οὗ 4 Ὀυϊ]άϊηρ ονογςἤτονσῃ. 
Βείδγθησθ ἰβΒ μασγάϊγ ἴο πε 411|165 δῃά τηεγοθηδιίθα οἡ ψῃοηλ Εσγρί 
τε] δα ἴῃ νᾶ, γαίῃ ἴο [Π6 ο145565 δπὰ ἱῃηϑεἰΟὴ5 ἴῃ ἡ Ι ἢ (ἢ 5 σοηρι 
οὔ δα 5ίαίθ Ἰδυ. 

δ. 66 οὐ χχυΐ. το; ΗδθΌ. ἰ5 ΟἸΒῺ δπὰ Ῥῃθπὺ δηὰ [πἃ. ΕῸτ (5ἢ 
1 ΧΧ. τος Ῥουβίδῃβ δ8 χχυνὶ. 10, ἔοσ Ρθυΐ Οτοίδης, δηᾶ ἔοσ [πὰ 
1, γαϊΔη5. 

ἐδε νεἰρηρίσα ῥεορία] ῥευθαρς ζοσϑίσποσθ. [Ιῃ Τετ. χχν. 24 ἴῃ686 50 
πδιιθα (γε) ἃγα σαργεβεηϊεα δἃ5 μανίην Κίηρβ δηᾶὰ ἀνε] ηρ ἰπ {πε 
ἀοβογί (οἴ. τ Κίηρϑ χ. 15), δηᾶ ἴῃ ζ. 20 {ΠΕ6Ὺ α΄ὰὲ ᾿δηιϑα πεχί ἴο ἴῃς 
Κίηρβ οὗ ὕ2. Οπ ([ἢε οἰδεῦ μαῃά ἴῃ [γ΄ 1. 37 1ἴΠῸῪ τα βροόίκδϑη οὗ 85 
Ὀεϊηρσ ἰπ ἴῃ6 τοϊάϑὲ οὔ Βαργίοηθβ. Ἡδῃςς ἴἢ6 βεῆβα οὗ “τ θγσαηδυθβ᾽ἢ 
8α5 ὕδεθὴ βυρρεορίαα, [Ιπ ἴῃς ρῥγθβϑθηΐ ραβϑᾶρε βοπὶα ἀϊβίϊποῖ Ῥθορὶβ 
5665 ἰἸηἰΘηἀ θά. 

“ἀε ἰα»αἰ λας ἐς ἐπε ἰφξαρ4] Τὰϊ., εἀήῥάγορε οὗ 1.ε ἑαμά οὗ ἐδέ εουεηαρὲ, 
Ἐοίεγεηοα οδὴ Βαγάϊν 6 ἴο (ἴθ ἰδηὰ οὗ ᾿βγδοὶ, οὐ ἴο σϑῆιρεεβ ἔτοπὶ 
5186] ἰπ Εργρί. ΕἘΠΙΠοΥ βοΐηβ ἀδῇηϊΐε σους 15 πχεδηΐῖ, [6 Ὡδηλα οὗ 
νος ἢ ψου]ὰ Ὅς βυρρεβίεα Ὀγ [Π6 Ρυορῇῃεὶ 8 ἀδβδοπρίίοη, οσ “"Ἰδπάᾶ ᾽ 18 
δε ΠοΟἸ]δοίἰν ΕἸ γ---4}} 4}Π:)ὰ Ἰαληάβ. ὙΤΘ ἤδη ΟἤὰΡ ἄοοθς ποῖ οοοῦγ 
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Ἐργρί 5114}1 [8}1; δῃὰ (ῃς ρυϊάἀβ οὔ ΒΘ Ῥόγαῦ 5881} σοιηβ 
ἄονῃ : ἔτοιῃ 138 ἴονγεσ οὗ ΘΥΘΏΘ 5Π4}} ἴδ (411 ἴῃ 1 Ὀγ [86 
5 ΜΟΙ, 5411 ([Π6 Τοτὰ ΟΡ. Απάᾶ [ἢν 5}4]1} θὲ ἀδϑοϊ]αῖδ ἴῃ 7 
{π6 τοϊαβὶ οὗ {π6 σουπίτθ5 ζάαξ “γε ἀδϑοϊαΐθ, δηᾶ ΠΟΥ οἷ[165 
5Π4}} 6 ἴῃ (86 τηϊάςί οἵ [ἢ6 οἰ165 ζάαΖ “γε ναβδῖθβα. Αῃηάὰ 8 

ΠΟΥ 514}} Κπὸν (παῖ 1 σηὲ: ἴῆ6. ΤΟΚΡ, ἤθη 1 Πᾶνα 5εῖ ἃ 
ἔτε ἴῃ Ἐργρί, δηὰ τυλεῦι 411 ΠΕΣ ΠΘΙΡΘΓΒ 58}4]1} ὈςῈ ἀδβιτουθά. 
Ιη ται ἀδὺ 5}8}1 τ ϑϑθηρειβ ρὸ ἰουἢ ΠΟΙ. τ6 1ῃ 5}105 ἴο 9 
ΤΑ, [ἢ6 οαγαΐθθς ΕΚΏΙΟρΙΔ 5 αἰταϊ, δηᾶ ρτεαΐ ρϑίῃ 5}4]} 
σοπγδ ὕροη ἴἤδπὶ, 8ἃ5 292 ἴῃη6 ἀδγ οὗ Εργρί : ἴοσ ἰο, ᾿ἴἴ σοϊηβιῃ. 
ΤῊ 5411 (6 Τιοτά ΟΡ ; 1 ν1}] αἷϑο πλαΐζα 16 τηυἹαταθδ τὸ 
οὗ Εργρί ἴο σεᾶβ6 Ὀγ ἴη6 παπᾶ οὗ Νερυομαάγθοζζαγ Κιηρ οὗ 
ΒαΑργ]οη. Ηδ δῃηὰ ἢϊβ ρβϑορὶθ ψ ἢ Ὠΐπ), {π6 δ γ]6 οὗ [Π6 τι 
ῃδίοηϑβ, σλαΐ δέ Ὀτουρῆϊ ἴο ἀεβίτου [6 Ἰδηᾶ : δηα [6 Ὺ 5}4]} 
ἀγα (ΘΙ ϑγογάβ δραϊηϑί Εργρῖ, δῃᾷ 4}1 [ἢ ἰδηᾶ τυ τῃ6 
βἰαίὶῃ. Απηᾶ 1 ΨΜ1Π1 πγᾶῖϊζα [ὴ6 τίνοιβ αὐγ, δηᾶ 56}}] (ἢ Ἰδηά τὰ 
Ἰηῖο ἴῆ6 Παῃᾶ οὗ (86 ψιοκεαᾶ: δηᾶ 1 ψ1}}] πηᾶκε ἴῃς Ἰαπά 
ψναβίθ, δηα 4}} μαὶ 15 [ογείη, ΌΥ (ἢ6 Βαπά οἵ βίγαηρες: 1 
{η6 ΠΟΒΡ πᾶνε βροῖκεὴ ὦ Τῆι5 56 ἢ ἴῃ Τιοστὰ ΘΟ; [ 13 
νν}}} 4150 ἀδβίγου ἴδε ἰἄοϊβ, δηὰ 1 ν}1}} οδυ5ὲ Ζλεϊγ Ἰτηᾶρ8β ἴο 

ἀραῖη; ΓΧΧ. ΤΑΡγδηβ, δηᾶ ἴθ ΝΒ. 11. 9 [86 Τανΐπιὶ ἀρΡΡθᾶσ Ὀεβιάς 
Οσιῆ, Εργρι δῃὰ Ῥδῃα. 

6. ἐ.ε ἐστνέν οὗ .5)6:26] ἔγοτα ΜΊρἀΟΙ το ΞΥΘΠΘ; οἷ. ΧΧΙΧ. 10. 
1. Α {ΓΘαΌΘΏΕΥ τϑουγηρ᾽ ἐχρσαβδίοῃ; οἵ. χχῖχ. 12. 
8. “ΕἸγ6᾽ 5 ἃ πεαυδηΐ ἤρατε ἴοσ ννὰγ δπὰ 15 ἀεβοϊδίϊοῃϑβ, ὑϑ. 14, 

τό, εἶ. χν. 5, ΧΧ. 47, ΧΧΧΙΧ. 6. 
9. »ιδποδη Εγ.. ἦς 411) ΟΙ, 15, χνυῆ. 2. ὙῈ σπογὰ “,βῃ]ρ5᾽" 

ἀραΐη Νυπῦ. χχὶν. 24; [5. ΧΧΧΙΪ, 21. 
5 ἠογίλ Κγονε νι] ΤῊΐβ τηθαῃβ τῆοσγε ἴβδῃ (μαῖ ΤΑΟΘΒΘΏΡΕΥΒ δο ἰῃ 

ϑῃρ5 ἔτοῃὰ Εργρί, μετα Τεμονδῃ ἰ5 ῥγεβεηῖ. ΗἨς ββηάβ ἵπεπὶ; ἈΪ5 
Ἰηιογνεπίίοη ἴῃ Εργυρί 15 ἀεοισηεᾶ ἴο ἴα ἴΠ6 ψου]ᾶ, δπὰ ᾿Ὀγίησ Ἠΐπι- 
561{ἰο 15 Κπον]εάρα. 

ας ἴῃ ἐλε α(4}] ἴῃ 119 ἀΔΥ͂ (οπι. 45) 15. χχ δὶ. 5. 
10. ΤὨδ ἱπβίγυμηεης τ βόσῃ Τεμονδὴ 565 15 πεσε παημεά ἔοσ ἴΠ6 ἢγϑβὶ 

{ἰπλ6, Ἔχοερῖ ἴῃ (86 Ἰαῖεσ ραββᾶρε, οἷ. χχῖχ. 17---21. 
11. “γι [6 οΥ ἐλδ παί102:5) (ΟἿ. οἢ. χχνὶϊ!. 7, χχχὶ. 12, Χχχχὶϊ. 12. 
12. »7΄᾽Ἐαῖς ἐδε γίσεγ α(7}] ΟΙ 15. χῖχ. 5, 6. Τῆς δχργθβϑίοη ἴ5 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἤρυγαῖϊνε (15. ἘΠ Εζέ 27): ἴῃ6 ἀγγίηρ ὉΡ οὗ ΒεῚ στίνεγς ψου]Ἱα Ὀ6 
1η6 βδνογεδῖ σδίδιη τυ [πδὶ οουἹὰ Ὀεί4}} Ερσγρῖ, 85 ἱπάβεα ἴῃ 8}} Ποὺ 
ἰβίοσυ ΏΘΠΘνΕΣ ΒΕ σΔη8] βυβίεπι ἢδ5 δε δ]]ονγεᾶ ἰοὸ (4}} ἱπίο ἀϊ5- 
τερδῖγ ἴΠ6 σου ΤΥ Π85 βηΚ ἰηῖο ϑυγει ἢ η 685. 

λαρά οὐδε τοίοξεα] Οὐ, 977 εὐἱ] γρέγε, οἢ,. νἱὶ. 24; [6Γ. χν. 21; οὗ, 15. 
ΧΙχ. 4 “ἃ οτγπεὶ Ἰοτά.᾽ 

18. αἰδείγον 1.λε ἐαοἰ5] ΟἹ ““140]5᾽ οἰ. νὶ. 5. ΤΊ]ια οαυϑβε [α1]5 ΠΧ Χ. 



220 ἘΕΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΧ. [νν. 14---1 7. 

οθᾶ56 οἂὖἱΐ οὗ ΝοΟρἢ ; δῃᾶ {πθτα 5141} Ὀ6 ΠΟ ΠΊΟΙΕ ἃ ῬΠπηοα οὗ 
[ὴ6 Ἰαηὰ οὗ Εργρῖ: δηᾶά 1 Μ1}} ρυΐ ἃ ἔδαγ ἴῃ (ἢς ἰΙαηπὰ οὗ 
Ἐργρί. Απα] ν}}} πιακε Ῥδίησοβ ἀβϑβοϊαῖθ, δῃᾶ ν}}}} βεῖ ἤσε 
ἴῃ Ζοδῃ, δῃὰ ν}}} Ὄχϑοιῖς ἡπάρτηθηϊβ ἢ ΝῸο. Αμὰ 1 ν}}} 
ῬΟΌΣΓ ΤΥ ἤατΥ ἸρΡοΟΩ ὅ51η, ἴῃ6 βίιγθηρίῃ οἱ Ἐργρῖ; δῃὰά 1 
Ψ1]1 εὰὐἱ οὔ [86 ταὐϊπᾶάς οὗ ΝΟ. Απᾶ 1 ν1}} 5εῖ ἢσγε 1Π 
Ἐργυρῖ : δίῃ 5}4}} ἤανε ρτεαῖ ρδίη, ἀπ ΝῸ 514}} Ὀ6 σεηῖΐ 

17 ἀϑυιηᾶοι, δΔηὰ ΝοΟρΡἢ “λα ἀαῦσε ἀϊδίγεβϑαβ ἀδιὶγ. ΤῈ γουὴρ 
τήθη οὗ ἄνθη δηά οὗ Ῥῇῃ1-θθϑαῖῃ 5}4]] [4}1] Ὁγ [ῃ6 ϑνοσζὰ : δῃὰ 

(πεῖν ἐγιαρὲς ο “6454)] Τ1λῖϊ., ἰπεὶγ ποί-ροάβ, ἃ ἰανουγίςε ἰεστῃ οὗ 
. 15ΞαἰδῃἾ 5, δι. χίχ. 19 3, ἰπΠουρῇ ἰουσηᾶ ΟἿἹῪ ἤσγα ἰῇ ΕζΖεὶς, Εν ““ποῖ- 
ροάς᾽ (εἰ Π1π} ΓΧΧ. τεηάθεβ “τηδρηδίθϑ᾽" (6] πὶ), ψῖοἢ πὸ ἀοαθῖ 
σίνεβ ἃ ροοά ρϑγα]]] βπὶ ἴο {π6 ποχί οἰδιιϑε; οἷ, 15. χχχίν. 12. 

2μὲ α ,3μα7} ΟΙ. 15. χίχ. τό, Εργριὶ ““58}4}1] ἔβα. Ὀδθοδιϑθε οὗ [86 
5ῃακίηρ οὗ 86 μδηάᾶ οἵ ἴΠ6 1,οτὰ οὗ μοβῖβ, ἢ] ἢ Β6 5ῃα]κοῖῃ ονοσ 1ϊ.ἢ 
ΝΟΡΆᾺ (ἰπ Ηοβ. ἰχ. 6 Μορῇ) 15 Μειιρῇῃΐβ, ἴμε τηοβὶ ἱπηρογίδῃί οἱἵυ οὗ 
ἴονγεσ Εργρῖ, ᾿γίῃρ οὐ (δ6 ἰεῖ Ῥαηὶς οὗ {6 ΝΊ]Ὲ, βουαενηδί βουϊῃ οὗ 
(ἢς τοοάδτῃ Οδῖτο. [5. χίχ. 13; 6. ἱϊ. τό, χ]ῖν. 1, χὶνὶ. 14. 

14. Ῥαίῃγοβ ἰβ ὉρΡρεῦ Ἐργρὶ, οὐ 1158 οδρίίαὶ, χχῖχ. 14. Ζοδῃ, οἵ 
Ταηΐβ, ἰἢ6 τλοάδγῃ ὅ8ῃ, οἡ [ἴ6 βου ἢ βῆοτγε οὗ ἰαΐςζα Μρῃζα θῇ, δοοογά- 
ἰηρ ἴο Ναπιρ. χὶϊ, 22 Ὀα1Ϊ βανθὴ γεᾶτθ δῇογ Ἡδῦτοη, οἵ, 5. ᾿χχνῆ, 
12) 43. 
ΟΝ Θίη, ς411ὁ64 ἢετα [ῃ6 ““Ὀυϊννατκ οὗ Εργρι,᾽ 15 ἀϑυδ}]γ ΙΔ οι Πεὰ 

ΜΙ ἢ ῬοΙυβίαα, ψ ΒΙΟἢ γίηρ οἡ ἴΠ6 Ν.-Ε. ἔγοηίεῦ οὗ ἴπ6 σουηίσυ τρὩϊ 
θα οοῃδίἀεγοά (Ὠ6 ΚΟΥ ἴο 1ϊ. 

γε 42 ΟἹ ΔΛῸ] 1.6. Νο-ΑἸθοη (Νδῇ. 111. 8) οὐ Τμεθες, [λ6 οδρί τα] 
οἔὗ ὕρρεςν Ἐργυρὶ, [ετ. χὶνὶ. 25. 

16. γεμί ὡδι»4127} 1.6. Ὀσοκδϑὴ ΤὨσγουρῇ ὈΥ διτηθα δββδα]ῖ, οἷ, χχνὶ, 
το ([451 νγογά5). 

πᾶνε εἰϊείγεσσες ἀα1}}}] ἄἀλβίχθθβθθ (οσ δάνειβδιὶ 9) 1π ὕπ6 ἀδγν-Ὁχη6; 
οἵ. Ζερἢ. 11. 4, “ΠΥ 5141] ἀτῖνε οὔἕ Αϑῃαοά δἱ ποοηάδυ᾽" (Τ76σ. χνυ. 8). 
ΤῊ σοπδίγιο!!οη 15 ἀππδίυγαὶ, δηὰ (Π6 ἰοχῖ ΤΔΥ 6 ἴῃ ϑοῖὴθ σοῃδιβίοῃ. 
1,ΧΧ. τεδάς ἀ!εγεηι]γ. 

11. γοιηρ᾽ γι Οὐ “4Ὁσε»2}] ἴ.6. Οἡ οΥγ Ηε]ΐοροὶβ, “οἱ οὗἁὨ [Π6 βυη, 
76γ. ΧΙ. 13; οἷ, σεη. χὶϊ. 45. ὙΤῆδ ονϑ ϑ!ς Κπον ἃ5 ΟἸδοραίγα᾽ 5 
Νέεϑά]ε Ὀεϊοησεοα ἴο [6 51π ἴθρ]α ἴῃ Ομ; δηά ἴῃ [ἢς νἱοϊηἱν οὗ (ἢς 
τυΐη5. πϑᾶγ [ῃ6 νη ]αρε Μαίδι γε βἰαπᾶβ [ηὴ6 βγοδηοσα ὑηᾶθυ ψΈΟΝ 
ἰταἀππίοη δἰπιτηβ ἰπδὶ (86 ΗΟΪΥ ΕΔΙΏΣΥ τεβίβα ἴῃ {πεῖν Βίρσηΐ ἴο Εργρί. 
ΤῊΣ πιοάρσῃ πᾶπλα 15 Αἰῃ ϑῃθβ (βϑυη-ξουηία! ἢ) ἃ ἔενν ἢ11165 Ν.. Ε. 
οἵ (αῖτο. 

ἐλὲ-ὀεοεοίά τλαίἑ καῇ ἰ.6. Βυραβίοβ οσ Βυραϑςίῖβ, Εργρίίδῃ Ῥὰ Βαϑί, 
Ὠοι56 οὗ Βαϑβὶ οὐ Ραβδί, (ῃ6 σοάάεος ἴο ννῆοιῃ (6 οδί ννὰβ βϑδογϑά, δπὰ 
γὴο0 Ὠετβοὶ ψγὰ5 σεργοβοηϊθα ὑηάθῦ ἴἢ6 δβρεοὶ οὗ (6 οδί. Τα οδί 
Τὰ Πλ65. εγα ἤεῖα ργεβεσνθα ΤὨε ΡΪδος ἰαῪ οἡ (δε Ῥεϊιυιβίας αὐτὴ οἵ 
[6 ΝΠ; (86 συ ΐϊηβ, Ὀεασχίηρ ἴπῸ πᾶπὶα ΤῈ]] Βαςία, αύὸ ποῖ ίδσ ἰτοιι 
1ῃ6 πιοάδιτι Ζαραζίὶρ. Ἡοτοά. τηδητίομβ ἴἢδὶ αἱ ἃ Ὑϑαυν ἔδϑεϊναὶ ποὶά 
ὮΘΙΘ ἃ5 ΤἸΏΔΩΥ 85 7οο,ΘοΟ ρ6ορ]α νγνου]Ἱά 455 ]6. 

«Ὁ». 

υι 

Ο᾽ Σ 
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{1656 εὔχίθ5 5ἢ4}} ρὸ ἰηΐο σδρενιγ. Αἴ ΤΕΠΑΡΏΘἢ 65 Α]50 
ἴΠ6 ἀδν 51.84}} Ὀ6 ἀδικεηβά, ψῆδη 1 514}} Ὀγθακ τπθγὸ {Π|6 
γοΚα5 οἵ Ἐργρῖ : δηὰᾶ [Π6 ΡοπΊρΡ οὗ Ποῖ βίγεηρίῃ 5}4}}] σδδβ6 ἰῇ 
ΠΟΥ: ὧς 207 Ὠετ, ἃ οἰοιια 5}4}}] σου ῦ ΠΟΣῚ, δηα ΠΟΥ ἀδυρ τεΥ5 
5}4}} ροὸ ᾿ἱπῖο σδρίινιγ. Τῆι ΨηΠΠΩΗ͂ Ἔχθουία λπαρτηδηῖβ ἰὴ 
Ἐργρῖ : δηά ἴδ Υ 534]} Κηον ἰμδΐ 1 αγὲ ἴῃ6 ΟΕ. 

Απά ἴἴ σας ἰο ρ855 ἰῇ [ῃ6 οδἰθνθηῖῃ γϑαγ, ἰῃ τἴῆ6 ἢγϑί 
γιογἦ, τὰ ἴῆ6 βενθηΐῃ δα» οἵ τῃ6 τηοηΐῃ, ζβα [ἢ6 ψοτὰ οἵ 
[ῃ6 ΤΙΟΒῸ σᾶς τπηΐο [Ώ6, βαγίηρ, Θοὴ οὗ τῆδῃ, 1 ἢανε Ὀτγοΐκθη 
1Π6 δύ οὗ Ῥῃαγδοῦ Κίηρ οἵ Ἐργρῖ; δηά Ἰο, 1ἴ 514}} ποῖ 6 

18. Τεμαρθηεμοθ, βρε]]εὰ βοιηθνμαΐῖ αἰ δυο ηον ζ6τ. 11. 16. [ζ΄ 
ΧΙ. 8 ΒΡΘ 5 οὗ ἃ τουδὶ ραΐϊδοθ ἴμεσθ, δηᾶ χὶνὶ. 14 1ἴ ἰ5 Ὠδιηθα αἱοηρ 
νι Μερηΐϊβ δ5 ἃ ἍἽμϊοῖ οἱϊγ ἴὼΏ Ἐρσγρί. [5 5116 15 ῬΧΟΌΔΟΪΙΥ (Π6 
τηοάδστι ΤῈ]}] Πείδρηθῃ (Παρ η86), θὰ ἰΠ6 Ῥε]υβίασ ἀῦὰὶ οὗ τῆ8 
ΝΘ, βου οὗ Ἰαίκα ΜεῃζΖαϊθι, ἀρουΐ 20 υλ1165 5.- ὟΝ. οὗ [86 δποϊθηϊ 
Ῥεϊυβίυτη. 
λέ γοξες οὗ Ἐρν»ῥί] ταῦβδὶ ἤθγα Ὀ6 ἐποβα ᾿τηροβοᾶ ΌὈΥ Εργρί, ἃ 56η86 

ποῖ ΥΕΥΥῪ 501}{40 16 ἴο ἴπῈ σθηηδχίοηῃ. ἃ ἀϊξεγεηΐ ροϊηϊρ νου] ροῖνα 
βοορίγαβ (ΧΧ.) οὐ βίανεβ---Ὀὰϊ ““ βίανεβ"᾿ ἴῃ (Π)6 56η86 οὗ βιρροιίβ 15 
τοογα μη ἀουθίΆι! (οἷ. 15. χὶν. 5) 

λερ' ἀαεερ 7} τὰν Ὀε ᾿Πεγὰ] (ςο. ᾿. 17, γουηρ᾽ τηθη οὗ ΟἿ), οσ 5βαἰά 
Πρυταῦνε!Υ οὗ ΠΟΥ ἴον 5. 

19θ. Τῆς ρύυροβε οἱ ἴἢεβθε σοηνυϊβίοης δπηοηρ ἴἢ6 πδίϊοῃβ ἰ5 {μαῖ 
7ἜΈἤονδ [ἢ6 ἴσας αοά τηΔΥ Ὀ6 Κπονῃ ; δηά [Π]5 ρυγροβα γ}1}} ποὶ [4]]. 

20---26.0 Α ΝΕΝ ΡΕΟΡΗΕΟΥ͂ ΑΘΑΙΝΘΤ ΕΟΥΡΤ, ΕΟῸΚ ΜΟΝΤΗΞΘ ΒΕΕΟΚΕ 
ΤῊΗΞ ΕΑΠῚ, ΟΕ ΕΒΌΒΑΓΕΜ. 

ῬΠΔγΔΟἢ 566 πὶ ἰο ἢανα αἰ ΓΕ  ΠΠΥ βυβεγεᾶ ἃ ἀδίεαί (Ψ. 21), δῃὰ ἃ 
σοηρ]εῖε αἰβαβίεσ ἴο ἢἷἰβ ῬΡοΟΨΟΥ 8 ᾿Ὠγοδίεηεὰ (συ. 22). ΤῊϊς Ἰάθα ἰ5 
ΘΧΡΓΕΟΒΘΘά ἴῃ ἃ ἤριγε : ομβ οὗ ἢ15 ἀστὴβ μᾶ5 Ὀδθη ἱσγειῃ)θ δ] Ὀτγοζθῃ, 
1 σαπηοῖ "Ὲ ἤεαϊεα 50 85 δραὶῃ ἴο ρσύᾶβρ ἴῃ βννοζγάὰ (υ. 21). Βαῖ Ὀοι} 
ΔΙτὴ5 5841} θὲ Ὀγοίζκεη, [ῃ6 βίγοῃρ οὔθ 85 νν6]}] ἂἃ5 {πὸ 19] θα οπθ, δηά 
(Ὡ6 5νψοσζᾷ 5841} [41] ουἱἍδ οὗ ἢΪ5 Ὠδηά (ν. 22). Βιιὶ [6 ῃονδῇ νν1}} παῖς 
βίσοηρ ἴῃς ἃγὴβ οὗ Νερυσμδάῃοζζαγ, δηὰ ρὰΐ ἰδ οὐνῃ ϑνψογὰ ἱπίο ἢ]15 
Παηάᾶ, ννὩϊ] ἢ ἢ6 5}4}} οἰγείοῃ ουἱ ονοῦ Ερυρί. [{ 15 6 ονδὴδβ ϑυννογὰ 
(αἱ Νεῦ. νἱεϊάς, δαηὰ Ἐργρί 5}4}1 θὲ βοαίζεσεά δπιοηρ [6 ἡδίϊοῃβ. 

21. ὀγοίεῆξ 116 4712] ΔΝ ΏΔ6 τΠ6 (Πα άθαηβ ψνοσα Ῥδβϑιερὶπρ [6τὰ- 
βαίθιη [Π6 διτὴὼν οὗ Ῥῃαγαοῦῃ ΗἩορῆγα (ΑΡρτγ 65) δἀνδηςσεά «αηὰ Τομρε]]οά 
{πΠ6 πὶ ἴο Ταΐβα (Π6 5ίερβ, [6Γ. χχχν]. 5; οἱ. ΧΧΧΙν. 21. Τῇ Εργρί[δῃ5 
ΨΕΙΘ ταρυ]βεὰ δηὰ ἰῃ6 5ίερε τεηθνγθᾶ, [1 19 ροβϑβί ες [δὲ Ὀγεακίηρ (ἢ 6 
ὅῖῖη οἵ Ῥῃδγδοῖ τοίεγϑ ἴο [Π15 οἰγτουτηβίδηοθ Αἱ 411] ὄδνβηΐβ ἴῃς ἀϊβίϊηο- 
(ἰἴοὰ Ὀεοΐνοοη (δα ἔνο ζη8, δηα (6 ἰῃχοαὶ ἴἢδὶ Ὀοἢ ([Π6 βουηᾶ δηά 
[6 ἔγδοίυσεα οὴθ 5Π4}1 Ὀ6 δ ορείμου Ὀγόκθη, βυρρεβδῖ (μαὶ δὴ δείιδὶ] 
Ῥᾶϑβί ὀσσυγγδησα ἰ5 τείοιγθα ἴο ἴῃ ἴπΠ6 ἤρωτγα οἵ Ψ. 21. 

τ8 

19 

20 

21 
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Ὀουηά ὕΡ ἴο 6 ἢεα]βα, ἴο ραΐζ ἃ τΟ]]ογ ἴο Ὀιηὰ ᾿ἴ, ἴο τηᾶκα ἐξ 
ἃ. ΒίΓοηρ ἴο ΠοΙΪα [ῃΠ6 ϑυνογά. ῬὙβεχζείοσα (δ5 βαϊἢ ([Π6 1,οτὰ 
αον; Βεβοὶά, 1 ἂγὲ δραϊηϑδὶ Ῥῃδγδοῃ Κιίηρ οἵ Εργρῖ, δπὰ 
11 Ὀγοαῖκ ἢ15 ἀυτη8, [ῃ6 βίσοηρ, δηᾶ [δὶ ψῃϊοἢ ψὰ5 Ὀτόκα : 

3 8Δηα 1 1] οδυ86 ἴΠ6 ϑινογά ἴο [4]}}] οὖ οὗ ἢ15 βαηα. Αμά 
Ι ν}} βοδίίοσ (η6 Ἐργρίίδηβ διηοηρ ἴΠ6 παίίοῃβ, δῃηᾶὰ ψ1}} 

44 ἄϊδρεῖβε δηλ [Ὠσχουρὴ [ῃ6 σου 165. Αμηα ] ψ}}} σισεηρίμεῃ 
[ῃ6 ἀῇγὴβ οὗ ἴ6 Κιηρ οὗ Βαῦγίοῃ, δῃὰ ρυΐ τγ 5βινψοζά ἴῃ ἢϊ5 
Πδηᾶ: 011 νν}}} Ὀσεακ ῬΏΔτΔΟἢ 5 διτη5, δηα ἢδ 5ἢ4}} ρτοϑῇ 
Ὀείοτε πὶ τού [86 στοδηϊηρβ οὗ ἃ ἀδδαϊὶγ ψουπαάδα γα. 

25 Βαϊ 1 ν1}} βίσεηρίῃθη ἴῃ δγηη5 οὗ {Π6 Κίηρ οὗ Βαδγίοῃ, δπὰ 
[η6 διὴ5 οἱ ῬΏδγδοι 5}4}] [411] ἄόνῃ ; 8η6α [ἢ γ 5}4}} Κποῦ 
[ἢ 1 γε ἴῃ6 1ΟΒΡ, ΏΘΩ 1 514}} ρυϊ γ ϑνοσζὰ ἰηΐο (ἢ 6 
Πδηά οὗ {86 Κιηρ οὗ Βαθγϊοη, δηα ἢθ 50.411] βίγείοῃ!: 1 ουὖῖ 

.6 ΠΡοη ἴἢε ἰαηὰ οὗ Εργρί. Αηάᾶ1 ν1}} βοδίζοσ [ῃ6 Ερυρίδῃβ 
διηοηρ ἴῃ6 ῃδίίοηδ, Δηα ἀἸβρεῦβε 6 πὶ διηοηρ ἴΠ6 σουηίΓ168 ; 
Δα [ΠΥ 5.41} Κῆον ἴηδί 1 γε ἰῃ6 Γ.ΟΒΡ. 

α γοἱίογ ἐο ὀΐϊπα 1 1.6. ἃ Ὀαηάαρε. Εν (ἢε ψογά οἷ χνὶ. 4, [οὉ 
ΧΧΧΝΠΙ, 9. 

28. ἔχε οοηδεαάαδηςε οὗ Ὀγεακίηρ ῬΠΔΥΔΟΪ 5 ἀγΏῚ5. Ψ1}1} Ὅς ([ἢ6 αἰ6 Γ 
ἀείδηοο οβϑηθθβ οὗ [η6 ρεορὶε οἵ Εργρίὶ, ναοὶ 58.4}} θὲ βοαίιοσεὰ ᾿ηΐο 
411 ἰἸαπάβ. Ιῃ ν. 26 {ἢν αἰ] 5ρεβίοῃ 15 Ἰοοϊϑα δἱ ἔγομῃ [6 οἴμοι 5ἰάθ, 
Δα 5614 ἴο ο]]ονν ἴτοτα [εμονδῃβ βίγεηριπεηϊηρ [ἢ6 διτὴβ οὗ {π6 Κίηρ 
οὗ ΒΑαρυ οι. ᾿ 

24. ογοαγ ὦε)0γε 2] ῬΒΑΓΔΟΙ 5}4}} ρζοᾶὴῦ Ὀείογσε Νεδυςῆδά- 
ΠΟΖΖΔΙ ἃ5 ἃ ψουῃμαδα πδῃ ριοᾶηβ. ἼῃεῈ ἤρυσε 15 ΜῈ]}} ρυϊδυεά. Τδα 
ὁ ΑΥΩ "ἢ 5οιηδίίηθθ τ θΔη5 [ἢ ““ΒΕΙρεῦ," Ὀπΐ ἤδγα [ῃ6 ἴνγο σμδιηρΙ Οἢ5 
ΔΡΡΘδι 85 1 εηραρεὰ ἴῃ ἃ ρείβοῃαδὶ σοηραΐῖ. 7εμόονδῇ 51Κε5 ἄονη ἰῃς 
ΔΥΙῺΒ οὗ ῬΏΔΥΔΟἢ, δῃᾶ (ἢ6 οψοσζά [4115 ἔτοτὰ ἢϊ5 σσαϑθρ; Π6 βίγεηρι ῃθῦβ 
1ὴ)6 δτὴβ οὗ Νερυομβδαάῃθζζαυ, ρυζηρ ἢἰ5 οὐ ϑνογὰ ἰηΐο δῖ μδῃά. 
Αμὰ ἴδι5 (ες Κίῃρσ οἱ Ἐργρί, τροσίδ!ν ψουηάεά, ρσγοδὴβ Ὀείογε ἃἰς 
Δάνουβαυυ ἔγοπὶ ἢΪ5 ἀφαί ἢ -ϑίτοῖςα ΚΟ, χχν]]!. 9. 

26. 5866 ΟΣ Ψ. 23. 

σῃ. ΧΧΧΙ. ῬΗΑΛΑΞΒΑΟΗ͂ ὕΝΡΕΕΒ ΤῊΞΒ ΕἸΟΌΚΕ ΟΕ Α ΘΕΚΕΑῚΤ ΟΕΡΑΚ 
ΟΥΥἹἿ ὈΟΥ͂Ν ΑΝῸ ΕἸὔΝΟ ὕρΡΟΝ ΤῊΣ ΟΚΟΥΝΩΟ. 

ΤὨΘ ρᾶββαρα 85 {Πγ66 ρασίϑβ: 
(1) συν. 1---ὸ. Ῥβαγδοῖ, [6 ἱπιρεγβθοπδίίοῃ οἵ (Π6 βρίξ δῃὰ πιϊραϊ 

οὗ Ἐργρί, ννὰ5 ἃ ἰοῆῃυ οεᾶδσ, νἱἢ ϑργεδαϊῃρ Ὀγδῆσῃαβ, δπά [15 ἴὸρ 
πη [ῃ6 οἷἰουά5. ΑΙ] ἴῃ6 ίον]5 ἰοάρεά ἴῃ [6 Ὀγδῃμοῆθβ, δπὰ 4]1 (6 
Ῥεδβίβ Ὀγουρΐ ἕογἢ {Π6ῚΓ γουηρ ὑπᾶοὺ 1. 115 νναΐοσβ πουγϑῃδα 1 δηὰ 
τηδὰς ἰΐ ρτεαί. ΤῊ (γθ65 ἴῃ ἴῃς ραγάβθῃ οὗ Οοά ἀϊὰᾷ ποῖ δᾳιαὶ ἰξ; 8]} 
ἴα ἰγοα5 οὗ Εάἄδθηῃ δην]ϑά [1(. 

(2) υν. 1ο---ἰ4. Τῆς ργεαΐ ἔγχε 5881} θὲ συΐ ἄονγῃ ΟΥ̓ (ῃ6 τιΐραιν 
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Αηᾷ [ἴἴ οἀπλε ἴο ρ855 ἴῃ (ἢ6 δἰθνθηΐῃ γϑασγ, ἴῃ [Π6 [πϊτὰ 81 
γπηογΐλ, ἴῃ ἴὴ6 ἢγϑι Ἅα) οὗ ἴῃ6 τηοηΐῃ, ἐζαέ ἴῃς ψοσζὰ οἱ [6 
ΙῸΚΡ οἂηθ ἢἴο Τη6, βυϊηρ, ϑοὴ οὗ πῆδῃ, 5ρεᾶκ υῃΐῖο 3 
ῬΏΔΥΔΟΝ Κίηρ οὗ Ἐργρῖ, δηᾶ ἴο [5 σης; ΟΠ τὲ 
ἴῃου κ ἴῃ (ὨΥ ρτεαίηθθ  Βεμο]ά, [6 Αβϑυγίδη ἐσᾶς ἃ 3 

ΟἿδ οὗ (δε παίϊοῃβ, δηά (ἤγονγῃ ΡΟ ἴδε στοιηᾶ. [15 Ὀυ}}κ 5.411 61] 
πε τιουηίαίηβ δηα ν8]]εγ5 οὗ ἴῃς ἰαπᾶᾷ. Α}1 (ῃ6 παίϊοῃβ 5}4]} ἀεραγί 
ἔγοτη ὑπάοσ [ῃ6 5βῃδάον οἱ 1; δπά ἴῃς ἴον ]β δῃὰ Ῥεδϑίς οὗ [Π6 Ποὶά 
5841} (βϑὰ ου 1ἴ.. [15 μοατί ναϑ Π|Π|οά ὉΡ Ὀδοδιθε οἱ 15 στοαῖ πεῖρῃῖ, 
[Πογεοίοσα ᾿ἴ 5141} Ὀ6 σὰϊ ἄονῃ, τι ποῃδ οὗ [ἢ6 ἴτεοβ {ΠῚ τΠποιηβοῖνοβ 
ὉΡ δηά ρυΐ {πεῖν Ἠδδά διηοὴρ ἴΠ6 ο]ου 5. 

(3) "νυν. 15-:τἰ8. Ναίυσσε 58.411} βυθοῦ δηάᾶ ρυΐϊ οἡ Ὀ]ΔΟΪζθθ5. ΟΥΕΣ 
[ῃς [411] οἵ Ῥῃαγαοῆ. Απά (6 ρύεδαὶ ἴγεεβ οὗ [86 ραγάδη οὗ σοά {ἰμαῖ 
ΙΕ ῬΌΠΕ ἄονψῃ ἴο (Πς ΡΪζ 5}8}} ΡῈ σοτηΐοτίεα ψΏθη ῬΏΔΥΔΟΙ δημᾶ 15 
ΔΌΧΙΠΔΥΙ65 ἀδβοθηᾶ διηοηρ ἰὨεῖὰ. 

ἼΠα Δ]]ΘΡΟΥΥ 5 σαν τεδά. Τῆδ τ] ΡΏΥ οεᾶαγ, Ὀυτχγίηρ ἰ5 Ποδὰ ἰῃ 
(Πς6 οἱοιιάς, ἰ5 {π6Ὸ Ῥτουᾶ Κίηρ δπὰ ἢϊ58 ρονγεγία] βίδίθ, αϑρίπηρ ἰο ἃ 
στοδίηθϑβ [μα Ὀεϊοηρβ ίο βεαάνθεη. Τῇα ἴον ]β δηὰ Ὀδαϑίβ Ἰοαρίηρ ἀπάθγ 
[ῃ6 5μδάον οὗ [6 ἴγεε ἂζὲ (6 πδίϊοηβ οὗ ἴπ6 βδαυίἢ βεθκίηρ ἢϊ5. ῥσοὸ- 
ἰοοϊΐοη δῃᾶ βυρ]εςῖ ἰο ἴση (ΠΏ δηῃ. ἱν. 12). ὙΤΏδ ἰγθὸβ ἴῃ ἴῃ6 ραγάθῃ 
οἵ Οοά κε οἴδοσ τ ρὮΥ ϑἰδίθβ ἱπρογβοηδίθα ἱπ {μεσ συ ]οῖβ. Τὴδ 
τηΐνοῦθαὶ τηδδηΐϊησ ΜΉΘ ψγὰ8 ρίνθη (οὸ {86 ἠυάδρστηοπὶ οὐ Ἐργρὶ Ὁγ 
ΓΕργεβδεηζηρ ἰἴ ἃ5 [86 ἄδυ οἱ ἴδε σὰ ἴῃ Ἂοἢ. χχχ. 15 βυρρεβίθα Βεσα 
ἴῃ ΟΕ ναγ8, ὈὉΥ {6 ἱπιροβίῃρ Πεῖρῃί οὗ ἴῃς σεάδυ, παρ ργόδοβαῦ]ο 
ὈΥ οἴδιεσ ἰγεεβ ἰῃ ἴΠ6 ραγάεη οὗ σοά; ὈΥ (μῈ ἴον ]β δῃὰ Ῥεδαβίβ οὗ [ἴῃς 
βε61ἃ Ιοἀρίηρ ἴῃ [ἢς {τ66----ἃ}} παίϊϊοπβ βεεκίηρ ἴῃς ῥσγοίθοϊοῃ οὔ (ἢ68 
ῬΠΔΙΔΟΙΒ; δπᾶ ὈΥ ἴῃς 5ῃοοῖκ ψγῃ]οἢ 411 ἡδίυσε τεσεῖνεβ ἤθη (ἢς στοαί 
[66 5 ουὐ ἄονη δῃὰ βυηρ ὑροὴ [Π6 στουηά; δηά ἤηδ]ν Ὀγ ἰῃ6 
σομπιοίΐοη Οσοαβίοηθα ἴθ δηθὸϊ ἤθη ῬΠΔσΔΟΪ ἀεβοθηᾶβ διηοηρ (ἢ 6 
ἀεαὰ (ἢ. χχχὶϊ.; 15. χὶν). [Ἃπ βοτὴβ ροϊηίβ 86 δ᾽] ρου ἢδ5 ᾿ἱποοη- 
σταΐιϊεβ, ἃ5 γὰ5 ἢδίασαὶ. ῬΠΑΥΔΟὮ ἰβ ἃ στεαὶ οδάδυ, Ὀυ [ἴ 15 μὶβ νγδαίθγϑβ--- 
[6 ΝΙ]6---ἰῃαΐ πουτϑἢ ἢϊτη, δηᾶ ρῖνα τη δὴ δἰ ἴο ψ ῃῖοἢ (ἢς 
ἴτε65 οἱ Εάδηῃ οδημῃοῖ δϑρίσθε. Ὅῃδ οεαγ ἰ5 ἴῃ 1 ΘΌδηοπ, [ἢ6 Ποπλα οὗ 
ςοάδιβ, θαΐ αἷἰδο ὉΥ ἴμ6 ργϑᾶὶ ἄδερ, δηὰ ὈγοῦδΟΪΥ ἴοο ἰῃ Εάδῃ (νυ. 11). 
ΤἼδ ἰτ6685, οὔς6 ἴῃ Εάξδῃ, ἀεβοθηά ἱπίο ϑῃθὸὶ ψ ἢ ἴμοβς [Πδῖ τα ροπα 
ἄονψῃ ἴο [6 ΡΙ. 

1. Τίια ἀδίε 5 ἀθοιΐ ἴνχὸ τροπίμβ Ὀεΐοσε [οι βαθῖι [6]]. 
2. δὲς νμρέμα4] ΤῊ Ῥορυ]αϊϊοη οὗ Εργρί; ΠαγΑΪΥ πιογεῖὶγ ἢΪβ 

ΔΙΤΩΥ. 
ἤάονε αγέ ἐλοις ἐϊζ4] ΤὮδ φασβίίοῃ βεεπβ ἰὸ ἱπηΡ]Ὶ ἰμαξ Ὥοπς σᾶ 

Ὀ6 σοτηραΓοᾷ ἴο Ηἰπὶ; Π6 ἰβ ἘΠΑΡΡγοδοῆ θα ἴῃ ἰδ ργθαίῃθβϑ; οἷ. ᾧ. 18. 
8. 46 “41::γγίαρε 5 ἃ εεάα»] ΤΙὶ 5 ενϊάεηϊ [αἱ {πὸ Αβϑγυίδῃ [5 

ποίῃίηρ ἴο ἀο Πεῖα; ΔΗΥ͂ σοπιραηίβοη οὗ Εργρί ἴο Αϑϑγγία 15 ψίουΐ 
τηοῖϊΐνθ. Βαβίάβϑ ψ. 3 15 στερβαϊβα ἴῃ ΨΦ. 10, δηᾶ βροκεὴ οἵ Ἐργυρί (εξ. 
Ὁ. 18. ὙΤΠὰ ψοζὰ “Ἀϑβυγ᾽ ἤετα 18 (6 πδὴς οἵ ἃ ίγβε, εἰἴπου {ῃ6 
ΒΆΤΩΘ 85 ἰδαϑβῆυγ (οἶἢ. χχνῖϊ. 6), οὐ (15 ἔογτῃ 5ῃουϊὰ Ὀ6 τεδά. Βδηάου: 
δελοία ἃ «ἐαίείν εεάα» ἤρε Ζεδαηιον (1}ῖ. ἃ. ἰ(Θαβϑῆατσ οὗ ἃ σϑᾶδτ); οσ, θθῃο]ὰ 
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τρὰρ υρὰ τὸς ἐων ἀφρανδιςκοενδωυ εὸς ποτ υαρ αν δάσια, τρις, ες" 

ςεᾶδγ ἴῃ 16 Ρρδηοη ΜΙ (ΔΓ Ὀταηοῆθβ, δηα ψι ἃ σῃδάονιης 
βῃτονα, δηα οὗ ἃ Ὠϊρῇ 5ίδίυσα; δηᾶὰ ἢϊ5 ἴορ ννὰ5 διηοηρ [πε 

4 ἴῆϊοΚ Ὀοιρῆ5. ΤῊΘ νψαΐοσβ τηδαδ ἢ] ρτοϑῖ, ἴμ6 ἀδαρ 5εῖ 1 ΠῚ 
ὉΡ οἱ ΒΙρῃ ἢ ΠΟΘΙ ΤνΕΙ5 σα η]ηρ Του δρουΐ ἢ]5 Ρ]Δη 5, 
δΔηα 5εηΐ ουὔἕξ ἢδγ ᾿Π{16 στῖνεῖθ αηΐο 411 [ῃ6 ἰγεεβ οὗ ἴῃς δε]α. 

5 ΤὨεγδίοσα ἢ15 μεῖρῃς ννὰ5 Ἔχαϊ θα ἀῦονα 4}}1 ἴῃς ἴγεεθβ οὗ τς 
βΒε]ά, δηᾶ ἢϊ5 Ὀουρἢ5 ψγοσα ται} 0164, Δηα Π15 Ὀγδηομ65. Ὀδ6- 
σϑιὴθ ἰοηρ Ὀδσδι56 οὗ ἴπΠ6 τυ ϊααε οἵ νναίετθ, ἤθη Βα 5ῃοϊ 

6 ἰοσῖἢ. ΑἹ] [6 ἔον]β οὗ ἤδάνδθῃ τηδάβ {ΠΕῚΣ ἡδϑίβ [ἢ ἢΪ5 
Ὀουρῆδ5, δηᾶ ὑηάδθὺ Ὦ15 Ὀγάποθθ5 αἀϊα 4}} [ῃε Ὀεαβίβ οὗ ἴπε 
βεϊὰ Ὀπηρ ἐοσίῃ {Π6ῖγ γουηρ, ἀπ ὑπάδσ ἢΪ5 σῆδαον ἄνεὶὶ 4]] 

γ8ιοαΐῖ Ὡδίιοηβ. ΤΠηῈ5 ψὰ5 ἢ6 [4]Υ ἰῇ 15 ρτθδίηθϑβ, ἴῃ [86 
Ἰεηρίῃ οὗ ἢ15 Ὀγδησῆ65 : ἔοσ ἢ]5 τοοῖ ψὰϑ ΟΥ̓ στεαΐῖ ννδΐθιϑβ. 

8 ΤῊΣ οδαάδηβ ἴῃ ἴΠ6 ρνατάδῃ οὗ Οσοά οοι]ᾶ ποῖ Ὠιάδς ἢϊπ: ἴδε 
Ὦγ ἴΓ665 ψεσα ἠοῖ |ἰκ6 ἢἰβ Ὀουρῆβ, αηπα τῆς οἤδϑηιζ ἰΓ6 65 

ἃ 5ῃευρίη, ἃ οσάατ ἰῃ 1,Θρδηοη---μ 6 τηογα σεησγαὶ “σεἄαγ᾽" Ῥεϊηρσ αἀαάεά 
αἴχεσγ [ἢ σρβςοῖβϑ. 

α «Λαιοτουΐγρ τἀγοιυσα}] ΤῊ ““βῃσγουάᾶ,᾽" ὑϑιδ} ““ἰοτγαϑῖ," τηυϑδί ταίοῦ 
ἴο [ἴΠ6 οἰοβεὶν ἱπίεγννονθῃ ὈγΔΏσθαβ, Πδύάϊν ἰο (ῃ6 υπάεγνοοά. Τῆς 
ΡὮταβα 15 ψαπιϊηρ ἢ ΓΧΧ. 

“ἦε τλίοξ ὀοερἡ5] Τῆς οἱοιπάβ, 50 ψ. το, 14; οἷ. χῖχ. εἰ. 
4, «οὐ λίρι τῷ ογρε ἀρὰ] 1.6. τηδᾶς πἰπὶ στον Ἰἰοῖγ. ὙΠεῖγα 5. ῥτο- 

ῬΑ ΌΪγ, μοννενοῦ, ἴδ6 ἤρσυγε οὗ 4 Ραγοπΐ πουπεοῃίηρ Π]5 οἤβρείησ. ὍΤῃε 
νγογβ “τηδᾶθ ρτεαί" δηὰ ““βεῖ οὐ πιρῃ᾽" ἂδἵεὲ τϑηάεγεα ““πουτβῃρα δηά 
Ὀτχουρῆι ἀρ᾿᾽ οὨΠ]άτεη, 15. 1. 2; οἷ. ΧΧΙΠ. 4. ΤῊς ψδίθιβ γθασ {Π|ὲ ἴγεε 
85 1μεὶγ ἢ] 4. ΤῊ ψαΐοιϑ ἀγὲ ἴῃοϑβε οἵ ἔρυρί. 

«ὐἰὰ λέν γέσερς γμφιριῖρ}] Τὴδ σοῃδίγιςιοη 15 δηοιηδίοιβ, δηα τοί 
ΟΧΡΎΈσθ65 δοσοιηρδηϊτηθηῖΐῖ, πρὶ ἰηβίγυμηθηίδ! γγ. [{ 15 δαϑίθϑὶ ἴο τεδά 
(ἢ 1ΧΧ.}: σἠδ (Ὡς ἀεερ) γεααΐξ λέν γέψερς 10 γω)2 γοιηαῖ,. ἀγα σε 
οϑἐξ. ΟΥ̓ ΡΟΒΘΙΌΪΥ : ἃ5 ἴοτ ΠΘῚ σίνειβ, [Ὦ6Ὺ τδῃ, ἄζε. 

δὶς 2ἰαρ5)] Ἐδίδοῦ: ἢδγ ριδηϊαίσι, “μετ᾽ τοίετστιησ ἴο (ες ““ἀεερ,᾽ 
ΨΏΙΟΩ που ϑῃεά [ἢ6 ρἰαηίαίίοη, ἰπουρἢ [ἢ 15 5 ποῖ αϊα παίαταὶ. 

λόγ 26 γἱγ675] Ματρ. σοπάιυϊῖ5, [Β8 51π14}} οδῇδ]ς ἕοσ ἰγτγ σαϊὶοῃ. 
ΤῊς ρ]επίθοιυβ νναΐθιβ πουγϑῃεά [ἢ στεαΐ ἴτεε δηά [6 οἵἴβογ ἴγεεβ δἰ1κα. 

δ. ἀξ ὀσμεράς τυέῦέ τε ῥίϊε] ΜΝαπῖϊηρ ἴῃ ΧΧ. 
εὐἦτφν; ἀξ «ἀοΐ )ογίἀ] ΝΏΘΩ Βε βοαῦ ἴποπλ ΤΟΣ, ἴ.6. ἢἷ5 Ὀγδοἢ 65, 

εἴ. χνὶϊ. ὅ6, γ. Οἰδεῖβ: ψ ἤδη ἰξ (ες ἀδερ) 5δεπὶ ἴῃεπὶ ((Π6 νγϑίοιβ) 
ἔοσιὶ ; οἷ. σ. 4. 

θ6. Τῆς “ἴον 5᾽᾽ δῃὰ “"βεαβίβ᾽ 86 ἂ5 τοῦ ἤρυγαῖϊνα 88 πε γχϑ ; 
[πον δία. ῥσοῦδο!Υ ἱπίεγρτείθα ὈΥ̓ “"παιίοῃβ᾽᾿" ἴῃ (ῃ6 πᾶ οὗ [δ νεῖβε; 
εἴ. χνίϊ. 22; Πδῃ. ἱν. 12, 14- Βαΐ 566 [ετ. χχνυἹ. 6. 

8. εομἑά πο ἀϊάς ἀ172) ῬτΙΟΌΔΌΙΥ : θαυ] πἷπι, σοιηρατα ΙΓ Ὠἰπὶ 
(ε(. [δε οομηπηοῃ Ραυῖΐο] 6 “ον Υ ἀρδίηβι᾿" ΟΥ̓ ““Δἰοηροῖας οὗ," 1. 20, 
ΧΙνἹ. 13, ὅζο.). 

ἐὐέσγιμέ ἐγ,465) ἘΥΟΌΔΌΪΥ : ῬΊ8ὴ6 ἔγεθβ, Οεῃ. χχχ. 37; οἵ. 5. οἷν. τό; 
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πέτα - παυττατκπκσπεω, 

γα ἢοΐ 6 ἢ ὈΓΑΠΟὮΕΒ; ΠΟΙ ΔΏΥ ἴτε ἰῇ [ῃ6 ραγάθηῃ 
οὗ αοά ννᾶϑ5 κα υαηΐο Ὠϊτὰ ᾿ῃ 5 Ὀδαυίγ. [ ἢδνα τηδάς τη 
[αἷγ Ὁ [86 τυ τς οὗ [115 Ὀγαηοῆαϑβ : 50 ἴῃδι 4}1} [Π6 -ἴγ6 65 
οὗ Βάρη, [παῖ 2067 1ὴ ἴη6 ρατάδη οὗ (οά, δην!δα Ὠϊη). 

ΤΠοτοίοσο ἰἢ5 ϑα1ἢ τῃ6 ],οτᾶ ΟΡ ; Βρϑοδιιβα ἴοι ἢαϑῖ 
πε ἀρ {Πγϑεῖ ἴῃ Πεῖρῃΐ, δἀηα ἢ6 μαῖῃ ϑῃοῖΐ Ὁρ δῖ5 ἴορ 
διηοηρ [86 (ΠΟ Κ Ὀουρῇβ, δηα ἢ15 Πεασί 15 θα ὉΡ ἰὴ ἢΪ5 
ΠεΙρϊ ; 1 ανε [μογείοσο ἀα]νεγθα ἤϊτὰ ᾿ηἴο [6 Πδηά οὗ (ἢ6 
Τα] ΡΠ οὔδ οὗ [ἢ6 Παοδίῃθῃ ; 6 504] βΌΓΟΙΥ ἄἀθα] ἢ ὨᾺ: 
Ιἢᾶνε ἀτγίνεη τη ουξ ἴοὺσ ἢ15 ψ] Κεάηθβθ. Αηά βίγδηροτιθ, 
(Π6 του ]6 οὗ [6 Ὡδίϊοηβ, ᾶνα οἱ ἢἰπὶ οὔ, δΔηά ἢᾶνα Ἰοΐϊ 
Ὦ]ΠῈ : ὉΡΟῺ [Π6 τηοιιηΐδ]η5 Δη64 ἴῃ 411 [6 νδ.] 6 γ5 Ὦ15 Ὀγδησ 65 
4Γ6 [Δ11|δη, δηα ἢ15 οι ρἢ5 ἃῖα Ὀσοκθη Ὀγ 4}} (ἢ τίνεσβ οἵ [6 
Ἰδηά ; δηᾶ 4}} [ῃ6 ρεξορὶα οὗ ἴῃς δαγίῃἢ ἴθ ροὴδ ἄονη ἔτοιω 

Νυμπιῦ. χχὶν. 6. Τα ἴγθ65 ἰῇ (6 σατάφῃ οἵ ἀοά δἵὲ παίιγα ῦγ (μα 
τηοβί Ἰοῆγ. 

9. λατνε ᾽πασἷ2 ἀΐρε 7417] 1 τοδᾶθ ἢΐτη ἰαϊσ. Βιΐ (Π6 Ἰάδρα οὗ ἢϊ5 
θελα Ὀδίηρ οοηΐειτοα ὈΥὉ αοα 15 ἰογείσῃ ἴο [ἢ6 σοπηδχίοη. ΗΚ 
βίαι 6855 τγὰβ ἀπ (ο ἢἰ5 οχυοαΐ νναΐεσβ, Ὀεϑἀθ ψῃϊοἢ ἢ ννὰβ ρ]αηίθά ; 
ἰἴϊ ννὰβ (ῃς ἔπ οὗ μαζμγέ, ΜὮΪΟὮ ἴῃ [5 ραβϑᾶρε 18 γδίπου Ἴσοπίγαβί θα 
ἢ αοά. ΤΠδ ψογαβ αἵ ψαπίηρ ἴῃ ΓΧΧ., δηα τπδὺ ὈῈ ἃ τηδγρὶπαὶ 
οἴοθ5 οὐ ““θεδιυίγ,᾽ νης ἃ τεδάον δἰἰἱϑυίθά ἴο αοά. [1 (6 ψογᾶς 
Ῥα οτηἱοά, ἰῃε ἰα5ῖ οἴδιδε οὗ νυ. 8 ϑῃου ἃ ῬγορΌΥ Ὀς οἴοβοὶυ σοπηθοῖθα 
ΜῈ τ. 9: ““Δηᾶὰ πο {γεε ἴῃ ἴῃς ρσαγάδηῃ οὗ ἀοα νγὰβ {κα πηΐο Ὠΐμῃ, 
Ὀεοδυβα οἵ (15) (δ6 τας οὗ μἰ5 Ὀγαηομα5.᾽, 

10--ἥ14. ΒΕΟΑΟΞΒΕ ΟΕ ΗΙΒ5 ΡΕΙΌΕ ΙΝ ΗΙΘ5 ἨΕΙΟΗ͂Τ ΗΒ ΞΘΗΑΙ1, ΒΕ ΟὐΤ 

ὍΟΝΝ. ΝΕΒΟΟΗΑΡΌΝΕΖΖΔΑΚ, ΤῊ ΜΙΘΟΗΤῪ ΟΝῈ ΟΕ ΤῊΕ ΝΑΤΙΟΝΘ, 

ΘΗΑΙ1, ΗΕ ΗΙΜ ΤῸ ΤῊΞ ΟΚΟΌΝΌ, ΑΝῺ ΤῊΞΒ ΒΕΑΘΤΘ ΘΗΑΙ1, ΕΒΕῈΡ 

ΟΝ ΗΙΜ. ὅύση ὉΡΟΜΕΝΤ ΜΌΘΤ ΟΝΕΚΤΑΚΕ ΑΝΥ ΟΕΕΑΤΥ ΤΕΕΕ 

ΤΗΑΤ ΕΧΑΙ͂ΤΘ ΙΤΘΕΤΕ ΙΝΤΟῸ ΤῊΝ ἩΒΑΝΈΝΞΒ. . 

10. 4.ε ἐἀῆοξ δοιεολ5] ἴῃμε οἷοι 8, 
11. δλανε.. αἐφέζυεγεα) 1 Ὑ11 ἀθ ΕΣ. 
τ: ἶρλέν ομό 97 ἐς ἀεαέλεμ] οἵ ᾽186 πδίλοῃβ, ΝεΌυ ΠδἀποΖζασ, 
,ογ ἀὲς τοϊοξεα655)] Τῆς ἰτδαϊτοηδ] τοδαϊηρ 15: σεζογαϊρρ 10 5. 

Οη ““ἀγίνεη ουἱ᾽ οἵ, ὕξδῃ. 11). 24. Τῇ ψβοΐα οἷδιβα, “1 ἢάνδ...... 
νυ]οκεά 665 ἀρρθδῖβ ἴο [41] ἰὴ 1ΧΧ. 

12. ΤὮς ἴδηϑεβ ἰῃ Φ. 12, 13 816 ρεγίδοίβ. οὗ (ῃγεαϊθηίΐϊηρσ : ἴῃς δεῖ. 
νου] 6 ῥ]αΐηθυ ἴῃ σ. 12 ἃ5 ΑΝ. ν. 12. Οπι ““16γγ1016" οἷ. χχν!]!. 7. 

λαῦε “ἢ λΐηι] οαβῦ ἶσα ἀότη, οὗ. χχχὶϊ. 4; Ατ. ν. 2. Ηἰϊξ ργεαῖ 
{ΠῚ σοονοῖβ (Π6 Ιαπᾶ δηᾶά ἢ}}5 (6 νγαϊείοουσβεβ. Τῃ6 παίϊοῃβ ψῆο 
ἀννεῖῖ ὑπάσεν Πῖ5. βῃδάονν, βεεκίηρ ἢἷβ ῥγοϊθοϊίίοῃ, ἢν βθα νυ ἔχοι 
ΐπ (Ώδη. ἱν. 11). ΕῸΥ ΡΘΟρΪθ, ῬΘΟΡ168. 

ΠΖΕΚΤΕΙ, [5 
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ἢἰβ βδῃδάον, δῃὰ πάνθ ἰοῖ ἤμὼ. Ὄροῃ ΠΪ5 τυΐϊη 5}4]] 411 ἐμ 6 
ον 5 οὗ ἴ[ὴ6. ἤδάανθη σϑιηδίη, δηᾶ 41} (πΠ6 Ὀθαϑβίβ οὗ ἰῃῆς δοϊὰ 
5041} θ6 ΡΟΩ ὮΪ5 ὈΓΔΏΟΠ 65 : ἴο ἴῃ6 εηα ἰῃαῖ Ὡοηδ οὗ 81} {Π6 
{7665 ὈΥ [ἢ6 ναΐετβ Ἔχδὶῖ {ΠΏ 5ΟΙνα5 ἴου {Π6 1 ΠεΙρῃϊ, ΠΘΙΓΠΘΓ 
φῃοοϊ ὉΡ {Πεὶγ ἴορ δηϊοηρ ἴμ6 (Ποῖ ουρἢ5, ΠΟΙ ΘΓ ΤΠΘΙσ 
{665 Βίδηα Ὁ ἴῃ {Πεὶγ Πειρῃξ, 41} {πΠαΐ ἀσιηκ ψαΐεσ : ἔοσ ἴδ Ὺ 
8.6 8}} ἀο]νεγεα υηΐο ἀδδίῃ, ἴο {Π|Ὲ πε ῖμεσ ραγίβ οὗ ἴ[ῃ6 φασί, 
ἴῃ {Π6 τηϊάϑι οὗ {1Π| ΟΠ] γε οὗ τηθη, νι (Ποῖ [ῃδἴ ροὸ ἄονῃ 
ἴο ἴῃς Ρ1. 

ΤὨὰ5 βαϊῖῃ (ῃ6 Τοτά σοῦ; [ἢ ἴῃς ἀδὺ ἤδη ἢ6 ψεηΐ 
ἄθννῃ ἴο [ἢῆ6 ρῖᾶνε 1 σδιιβεα ἃ τηουτηΐϊηρ: 1 οονετεᾶ [ἢ6 
ἄδδρ ἔογ δϊηι, δμὰ 1 χοϑιγαϊηθα ἴῃς Ποοάς τπετθοῦ, δηα (ἢ ς 

ἄανε ἰε ἀλη} δμᾶ (οτ, ἔοτ) ὍΔ᾽ πᾶνϑ οαδῦ τη ἄονηι. ΤΠε ννογὰς 
βθϑῃ δι ρμαῖὶς σερειτοη ἔοσι {πῸ ὈερΊπηΐηρ οὗ [ῃς νεῖβα. 

18. ἀὲἔδς γ213] 1.6. ἢἷ5. (416 ἰσαηῖς δημᾶ Ὀσδησῆθβ, οἢ. χχχῖ!. 4, χχχὶχ. 
17; 15. χνῖ!]. 6. 

14. Τῆς ἀονηία!! οὗ Ῥμασδοΐ 5 ἃ οπδβιϊβειηθηΐ [Ὸσ ἢἷ5 ῥγίάς διὰ 
ἃ ΜΆΓΗΪΏΡ, 
,»» ἑλεῖν λοὶρ] Οὖ{, ἴὰ (πεῖγ. [Ι{ ἰβ ἢοΐ τλοσεῖὶν ῥγἄθ οἵ μεαγῖ 

θδοᾶυβα οὗ [86 πεῖρμῖ, ἰἴ ἰβ (6 Βεῖρῃι ἰἴϑε], ([ἢ6 βῃοοϊϊηρ ὕρ τπεὶγ 
[ΟΡ διηοηρ ἴῃς οἰουᾶο---.βρίπηρ ἴο ἃ ρδιεαίμθθθ Ὀαϊοηρίηρ ΟὨΪΥ͂ ἴο 
μδᾶνθη---ἰῃδί 15 [ῃ6 5ἰῃ. 

ἑλτεξ ὀομρλ5] ἴῃ οἱου 8. 
μοίλεν ἐλεῖ» {γέ65 σίαμαὶ 49] ἘἈδίμεγ: δδὰ τυδῦὺ 1π6 17 ΤΡ ἈΓΥ ΟΠ65 

(ἴῃο56 οὗ [π6 πδίϊοῃ5) βίδῃδ ποῦ ΠΡ (οτ, ἰογινασά, 1.6. αἰβρίδυ {μεσὰ- 
56 1ν65) ἴῃ (εὶς Ὠεϊρῃί. ὙὍΤΏδ Ρἤγαβα “4}1 (δὶ ἀγίηῖκ ᾿γαΐοσ 15. ἃ οἷτ- 
οὐτη]οοσυκίοη ἴοσ ““ἴγ665,᾽" εὰ ὈΥ νδίευγ. 

ῃοίλεν ῥαγίς “7 ἐδ “αγ1ὁ] 1.6 δῃιεὸϊ, (Π6 ῥΙδος οἵ ἴῃς ἀεδά, ἄεερ 
ἄοννῃ ἴῃ [η6 φασί, οὐ ὑπάοχ Ἰ(. 

4ἠε εὐϊάγερε 7 Ὁ16}2} ἰ.6. τῶθῃ ἴῃ σεῆδγαὶ, σοσυσηοη δῆ. Τῆδ τηδδηϊησ 
ἰ5 ὨΔγάΐγ (Πμαΐ Θχργθββαα ἴῃ 5. χ]ῖχ. το, ἴδ 411 αἴθ, (86 ψὶβε δ5 νε]} 
ἃ5 (6 ἴοοὶ δῃὰ (6 Ὀχγιίβη, δηᾶ (μαὶ ἴῃ6 “τα ρὮ ομδβ᾽" πᾶνε τὸ 
ΡΠΝΠΕρῈ ΟΥ̓ΟΥ ΟΟΙΏΙΏΟη τηδη ἴῃ [ἢ Ϊ5 σεβροςοῖ; [6 ἀθαίῃ τείδιγθά ἴο ἤθσα 
15 γαίποῦ (6 νἱοϊθηΐ ἄδαί, [ῃὴ6 ἀφαίῃ οὗ ἴδθπὶ ς]αΐη σἱτἢ (ἢ6 ςνοτά, 
αἰἰεηἀδα ψῈ πὸ ἤππογα] μοηουτβ. Οἵ. οἢ. ΧΧΧΙΪ. 17. δέφ. 

ἑλενε ἐλαΐ ροὸ ἀοευ"} ἰἤδτα ἴῃδὶ 8:9 βΌ:9 ἄονγα ἴο ἴΠε ροἱῖ. 80 δνδιγ- 
Ώεγθ. ΤὨΒ δ]θροῦγ οὗ [πε ἴγεε ἤεσεὲ ρᾶ5565 ονεγ ἰηΐο [ἢ6 τϑδ] ἴγ. 

16. Οτεδαϊΐοῃ ρυῖ5 οἱ τηουγηΐηρ Δηα 8 ραγαϊγβθᾶ δἱ Ῥῃδγδοὶ᾽ 5 (4]], 
ΙΘΌδηοη ἰβ οονογθαὰ ψ ἢ Ὀ]Δοΐίζη 655, ἀαπα 4}} (ἢς ἰγϑοβ ἑδϊηϊ. 

ἄστυ; ἐο {ἦς ργαϑε] ἴο βιθὺ], (Π6 ρῥίαςες οὗ ἴῃς ἀεδά. 
εατ ει ὦ ρ10.47711;.,) ἘἈΔΙΠΟΓ: 1 σδιιβθᾶ ἴο Ἰη ΌΤΙ, { οονοχθᾶ (ἢ6 

ἄξδερ ἔογ ΐω. Τῆβα ἴθγτῃ ““σονεγοα᾽᾽ (ναπίηρ ἴῃ 1,ΧΧ.}) ἰ5 υδεὰ ἃς 
ἴῃ χχχὶϊ. 7, “σονοῦ (6 ποάνθῃ, δηά τῇδίκο ἴπῸ ςἴαῖβ [ογοοῦ ὈΪδοκ,ἾἮ 
πανίηρ [Π6 βδίὴδ τ ϑδηΐηρ 8ἃ5 ““οδιιβοα ἴο τηουτῃ." ὍΤῃς ““ἀ6εΡ᾽ δῃὰ 
18ς “"Ποοάπ᾽ (νοῖβ ἴῃ ν. 4) ἅτε ἴμοβε πηεπ ]οηθᾶ ἴῃ ψν. 4, Ὀυϊ [πουρὴ 
[ἢ τεῖ, 15 ἰο ἴῃς ΝΙ]Ὲ δῃά ἴῃ6 νψαίθεβ οἵ Εργυρί, ἃ υιηΐνειβαὶ τηαρτταας 
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δῖεδαὶ νδίοσϑ ΟΊ ϑἰαγεά : δηᾶ 1 σδυβεα 1 Ρδηοη ἴο τηοΌΓῃ 
ἴοσ ἢϊπ, δηά 4}} [ῃ6 ἰτθθ5 οὗ (ἢς Πεϊά (διηϊεα ίογ ἢ. 1 
τηδάδ [6 παϊϊζοης ἴο βϑῇῆακεο δὲ [6 βδουηά οὗ ἢϊ5 (4]1], νῇθῃ 1 
οδϑί ἴπὶ ἄοψῃ ἴο ἢ6]1 ψ!τ (Πδηὰ ἴπαί ἀδϑοθηά Ἰηΐο ἴῃς ρἱῖ: 
Δ ηα 4}} τῆ6 {τ665 οὗ Εάδφη, [6 Ἑσδοῖοβ δηᾶ Ὀδϑβί οὗ 1 ,θδηοῃ, 
411 τηδι ἀστηκ τννδῖευ, 51.4}} Ὀ6 σοπγίοχϊεα 18 ἴἢ6 Ποῖ οΥ ραιῖβ 
οὗ [η6 εατίῃ. ὍΤΏΕΘΥ αἷδο ψεηΐ ἀοόνῃ ᾿ηΐο ἢ6]} ψ τ ἢ ὨΪπὶ αηῖο 
ἑάφρε 1λαΐ δε 5]αὶῃ σιῖῇ τἢ6 βϑννοσά ; δῃὰ Ζάεν Ζλαΐ τεῦ Ὠϊ5 
ῖῖη, δλαξ ἅνοὶϊὶ υὑηάοσ ἢϊ5 Βῃηδαον ἴῃ (6 τηϊάβσι οὗ [6 
Ὠδαίῆδβη. Τὸ ψθοιῃ δἵΐ ἴμθου π5 |ἰκ6 ἴῃ ρίοσυ δῃά [ἴῃ 

5 σίνβη ἰο (Π656, [Π6Υ αἴ {πὸ “ἀδερ᾽ δρβοϊυίεϊγ. ὙΠϊθ ἀδὲρ ψῃϊο ἢ 
ἢδὰ πουγϑηδά (ῃ6 ριεαῖ σεάαν ἴα οονετθα ψ ἢ πιουτηΐηρ δηα ραγζαϊγϑεάᾶ 
ὈΥ ἢΪ5 (411, 5.6 15. πγοί! 655, Δ6Ὶ τγαΐαεσϑ σοηρθαδὶ. 

ἐαπ δε Ζεδαηιονε (0 »:0.472}] ΙΓἰϊ, »πιασς Τ,ΘὈΔθο ὀέσεξ, ἴῃ ταουτηΐπρ, 
Τῆς ῥτορἤ ει 5 γεργεβθηϊδιίίοη παίιγα γ 5 ἢοΐ αυἱϊΐε οοῃδίβίθης. ΤῊς 
Βοπιε οὗ Ῥῃαγδοῖ, 85 ἃ οδᾶδγ, 15 χε ράποῃ, Ὀυΐ ἰἴ 15 ἴῃς ναίειβ οὗ Εργρίῖ, 
Ἰηασηϊῇεα ἤεγε ἱπίο [6 "“ἀδερ᾽ δβοϊπίεϊν, [δὶ πουτίϑῃ μη. Ηδξησε 
οι τ1ῃ6 ἄδερ δηά 1,6 ρδηοη, ψἹ ἢ 411} (μὲ ἴγεθβ (μούθοῦ, τηουχῃ δηά ἰαϊηὶ 
([5. 11. 20) ονϑῖ ἢϊ5 (4]}1. ΔΥ͂αι [ἢ6 ἰδηρσιᾶρα ΡὈΥΪΠΊΑΥΠΥ ΘΧΡΓΘ5565 15 1Π6 
1Ιά6εα οὗ (6 ψογ]ά-νἱάθ ἰπηροτίδηος οὗ (Πα Εργρίίδῃ ροῦνεῖ, 580 ἰμαῖ, 88 
ἔΠς ρστεαίεβί ἔογοθς οὗ παίιγα τη ]βίου ἴο 115 στόν, 4}} ογθδιίοη 15 αῇεςοι- 
εα Ὀγ ἰΐ5 (411. (ΟἿ. χχχὶϊ. 9, το. 

106. αἱ λέ το» γα οὐ ἀῆς 31] 86 οἱ χχνὶ. 15: οἷ. χχχίὶϊ. το. 
19 ἠσίζ...ἡρίο ἐλς ΡΊ΄2 ἴο διθὸϊ ν ἢ τ[Π6πὶ (μδὲ 8.0 5ΌΣΘ ἄοψῃ ἴο [ἢ ς 

Ρἷϊ, οἢ. χχχὶϊ. 18; 15. χίν. 15. ΤὮδ παιίοηβ ᾿ἰνίηρ οἡ (ῃ6 δαυῖ 5ἤακε 
νι ἢ ἴειτοῦ (οἶ. χχν!. 15) δἱ [86 ποῖβε οἵ ἢϊ5 {41}; 116 ἴῇοβα δἰγεδαν 
δοπα ἄονῃ ἴο ἴδε Ρῥἰϊ ἃγὰ ““σοπγίοτίεα ᾽ (Πα ΟἿδ 50 ΠΙΡΉΥ ἢδ5 [4]]6ἢ 5 
Ὑ}6}} 45 1μδῃλβαὶνεβ, χχχὶϊ. 10, 31; [5, χῖὶν. τόθ. Ὅ8α ἰδηριᾶρε ἀοεος ποί 
ἸΏΡΙΥ [Παὶ [μο56 σομγίοτίε γγοτα Βοβα]ς ἰο Ῥῃαγδοῆ. 

24: ἐγεές οΥΓ Ξαδ1] ὙὍὌῃε ἤἄρσυγα οὗ “ἴΓ6 65 ἔοσ βίδίθβ, οὐ ἔογ [6 τερτε- 
δεηίαίνοβ οὗ βίαίεβ κε ῬὨδγδοῃ, 15 σοπ πε. Τῆς ἴεπῃ Εάδη 15 υξεά 
ΘΘΏΘΙΔΙΙΥ ἴο βιιρραοβὶ στεδῖ ἴγ86 65 οὐ με ρίασε ΨΠθγῈ ἴγθαβ ἅτὰ Ἰοιιηᾷ, ἴου 
(Π6 πεχὶ νγογάς ἀδβϑοῦδε [Π6 ἰγδ65 δ5 ἴῃς “ἌἽδοῖοε οὗ 1,Ὀδηοη." 

εὐοίεε απα ὀέσ ΑἸ δηοιηδίοις σοηβίπιοίίοη, ΨνὨΪΟἢ 5 οὈνίδιεα ἴῃ 
1ΧΧ. Ὁγ τιδ6 ννδηΐ οὗ ““Ὀδβι.᾽" ᾿ 

ἄγέμξ τυαΐ6 7} ἱ.6. ἴτθθϑ ποιυϑηθα ὈΥ τγδίεγ, Ὁ. 14. 
11. 7λεν αἶδο...ἡρέο ἀεί] ΤὮΘΒΘ 8180 810 ἄοῃθ ἄογχι ἰπἴο Κβ'.μθὺὸ], τοῖ. 

Ῥεΐηρ ἴο (ῃ6 ““ἴτε65 οὗ Εάδη,᾽ νυ. τό. 
ψοσα ἀξ αγρ, ἴμαἱ ὦτυε] διὰ 118 στ, ἰδῇ ἄτοϊῖ. Ηἰς ““ἀγηχ᾽ ἰ5 

ἢϊ5 Βεῖρϑῖβ (χνὶϊ. 9). ὙΠα οοπβίγαυοιίοη 15 ἀἰβίου (το Ῥγο Δ ΌΙΥ σΟὨΒ. 
Ρὶυγ. οὗ ρατί. ίογ “"ἴῃδὶ ἄψεϊ; οἵὰ. οὗ χεὶ. ἱταργοῦδῦ 6); οἷ. χχχίϊ. 15. 
1,ΧΧ. ροϊηϊ5 ““δῖ5 Ξβεϑα ᾽᾿ ἴογ ““ἷ5 δπῃ,᾽᾽ ὉὈὰυϊ (δαὶ ““5εεαἀ᾽ οου]ά τηεδη 
υπησογνοοά ((οτῃ.) Ὧ845 ΠΟ ΡΥ ΔὈΙ ΠΥ. ἐς 

18. Τῆς αιυσβίίοη ἱτρ 1165 (μαϊ ῬΠαγδΟΙ δα ἢο ρῬϑεῖβ. ΥὙεί [Πουρἢ 
᾿ποοι ΑΓ ὈΪΥ στοαίον (ἤδη ἴῃς οἴποτ ἴγε65 ἢϊς (αἴθ 5}}41} Ὀ6 [6 βδῃγα ἃ 
{μεῖγ9---ἢς 588}} ὑεὲ Ὀγουρῃϊ ἄοννῃ ἢ πε ἴο [ἢ6 ποίθεγ ρατίβ οὗ [86 

15--2 
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διοδίηδϑθ δηοηρ ἴῃ6 ἴτθοβ οὗ Ἑάεη γεοῖ 580ῃ4}0 ἴδου 6 
Ὀγουρσῃς ἀονῃ ψιἢ ἴῃς ἴτεθ5 οὗ Βάδῃ πηΐο ἴΠ6 Ποῖπου ρδγῖβ 
οὗ [ῃ6 εδγίῃ : ἴσου 584] 116 ἴῃ (ἢ6 τηϊᾶϑβι οὗ [Π6 τπηοϊτουτηοῖϊϑοα 
ΜΙ ζάερε ἐλαΐ δὲ 5ἰαὶῃ σι τἢς βνγοσά, ΤῊ ἐς Ῥῃδγα ἢ 

᾿ς ΔΠ4 Δἃ]}] ἢϊβ τηυ]αςιά 6, φαῃ (η6 ,οτά ΟΡ. 
82 Απᾶ Ιἰ οδιηα ἴο ρᾶ55 ἰῃ ἴῃ6 οι ἢ γοᾶσ, ἰῃ τῃ6 μοὶ ἢ 
τη, ἴῃ (ἢ6 ἢγδί “} οὗ {π6 τηοηΐῃ, “λα ἴῃ6 ψοσὰ οὗ τῃς 

4 ΓΟᾺΡ ΟΔΠ|6 ὉηἴΟ Τ16, 5ΑΥηρ, ϑοη οὗ τηδῃ, ἴἰ8Κ6 ὉΡ ἃ ἰδιηδηΐβ- 
ἄοη ἔογ Ῥῃδγδοι Κίηρ οἵ Ερυγρῖ, δῃὰ 58Υ υηΐο ἢϊπλ, Του ατί 
|κὸ ἃ γουηρ ᾿ίοη οὗ [6 παίίοηβ, δηᾶ ἰῃοιι ὧγΖ 85 ἃ ψ}4]6 ἴὴ (86 

δα. ΙΧΧ.- τεδᾶς (6 ἤγχϑί μα] οὗ [ῃς νεῖβε ἴἢπ8: ΤῸ ψθοῖὰ γί ἴμοὰ 
κε Οοιάονῃ, δηα θὰ Ὀγουρμί ἄονῃ ἢ ἴῃς ἰτεαβ οὗ Εάδη ἴο πε 
Παίδογ ραγίβ οὗ [δε δατί, οἷ. χχχὶϊ. 10. 

γηἱΐοί οὗ ἐλε τρριαϊγομηιοῖσε) ΤῊΣ ἴοσῃλ 5 Δρρ]δα ἰο ἴῃοβς 5]14ῖη νυττὰ 
ἴηε Ξσννοτχά, δηά ᾿υγοα ἰηά ποτ μαΐοὶΥ ἢ ἢ διηογαὶ στἰῖθβ, οἷ. χχν , 
Ιο; οἷ. χχχι, 10, 21) 24) ὅτε. 

(ΓΗ. ΧΧΧΙ]. ΕἾΝΑΙ, ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΑΟΑΙΝΘΤ ΡΗΑΒΑΟΗ. 

Τῆς σμαρίεν σοπίαϊηβ {Μὸὺ ραγίϑ: 
Εἰγοῖ, νύ. 1---τό. Α ᾿απιοπίὶ ονὸσ ῬΏδγδΟΝ. 
ϑεροοῃά, σῦν. 17--32. Α ἔιποῖαὶ ἀΐτρε ονεσ (Πα ἰπίοπηδηΐ οὗ πη ἀπά 

᾿ἰ5 τυ ἰϊιά 6. 
ΤὨς Πἰπα οὗ [μβουρζ ἰῃ υν. 1--οιὸ σεβο} ]6ς5 [μαῖ ἴῃ ἴῃς οἴου οΠμαρίοθυ : 
(1) νῦν. 1-τ-ό. ῬΒδσδοΝ, τεργεϑεηίεὰ 85 ἃ ἀγταροη 1ἴῃ (6 νναΐειβ, 15 

ἀταρῃεὰ ουἱἵ Ὀγ {Π6 ποὶ οὗ Τϑὔονδη, δπὰ ἤυσηρσ ὕροη [πε ἰαπά, ψΏεζα 41} 
(οννὶβ ἀπᾶ ὑεδϑβίς δε οὴ δΐιη. Ηἰ5 οάγοδβε 8}}5 (ῃς ἰδηά δηὰ ἢϊ5 Ὀ]οοὰ 
186 νναϊει-οουΓ565. 

(2) υν. 7---ἰτο. ϑ8Ποοῖς οὗ παίυτε δηὰ σομμητηοίίοη δηηοηρ {Π6 ἡδίζοης, 
ἐνϑη {με τηοβί ἀϊβίδηιί δῃηᾶ ἀπκηοόνῃ ἰο Εργρί, ονετ ἢΪ5 [4]]. 

(3) υν. 11---ἰι6ό. ΤΠε ἱπεβίγιπηθηϊ οὗ 5 ἀδβίσγυοίίοη ἰ5 ἴῃς Κίηρ' οὗ ΒΑῦγ- 
Ἰοη. Τα ονετίδτον οὗ Ῥῃδυδοῦ δηᾶ δἷξ ρεορὶς 584}} θὲ σοπιρὶεῖβ. δα 
Ἰλῃᾷ 5}.4}} Ὀ6 ἀδϑβοϊαίε δηά 16 5}.4}1} οϑθαᾶββα ἴῃ 1ἴ; 0 ἰοοί οἴ ἱνίηρ ογοαΐαγε, 
ΤΏΔη ΟΥ̓ Ὀδαβί, 541} ἰσουῦ]ο 115 νγαΐοθσβ, νοἢ 58.41} τὰ ϑιηοοίἢ δηὰ ἀδβδα, 

1. Τα ΡΙΟΡΉΘΟΥ ἰ5 ἀδίοα [με ἢγϑῖ οὗ (μ6 ἱννε! ἢ τηοητἢ οὗ (λ6 ἔν ΕἸ ΠῚ 
γεδῖ, ὨΘΑΙΙΥ ἃ ΘΓ πὰ ϑανεὴ το τὴ5 δέϊεν (ἢς [411] οἵ 7Θγυβαϊθη. ὅ'γγ. 
τοδάϑ οἰευθηλ γοϑυ. 

8. αγί ἐξέ ἃ γοιγρ᾽ [9] ῬΘΙΠΔΡ5 : τυασί “ξερφα ἐο, [λουρἢ ἴῃ 6 οοη- 
βίγιιοτοη 15 ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ Βαιὰ (οξ, χχχὶ. 18). 90 ἴδῃ δ5 με ἔοσηχ οὕ γγοσγάβ 
θ065 [86 τηρϑηϊηρ ταὶρηϊ τίου Ὁ : Ο ]ίοῃ οἵ [ῃ6 παίίοῃϑβ ἐοι αγῇ τερξρηδ 
((5. νὶ. 5; Ηο8. χ. 15), ἴμ6 στοοῖ Ὀοίηρ δηοίμοσ. ΤῈδ ῥυόρῇδί ἢδ5 ἃ 
ἰοπμάπεββ, μούγοναυ, ἴοσ υδίηρ (ἢ ΝΊΙΡΒ. ((΄, χίν. 4, 7, χὶχ. 5, ΧΧΧΙΙ. 30, 
χχχνὶ. 3.) ὙΤὴε ψογὰβ οδὴ ὨδγαΪγν ταθδῃ : ἔμου ἱπουρμίεϑί ἰἢγ56] ἃ γουησ 
Ἰίοη. (Οἱ, χχχνυδ. 13. 

αμα ἑλοι αὐτὶ ΨΆΘΧΘΑΒ ἴδοι γαβῦ 85 ἃ ἀγαροῃ (πο β 6 Υ) ἴῃ [6 ΓΊΝΕΙ, 
᾿ξ. σεας; ςἴ. 15. χίχ. 5. ΧΧΥῚ. 1; Ιοῦ ΧΙ. 22. ΤῈ σοῃβί ΠΙΟ ΙΟῺ δοθηβ 
ἴο ᾿ΠΊΡῚΥ δὴ δηςΠ6515 Ὀείνγεθη [815 οἰδιιβ6 δηα ἴῃς ργανίουϑ οΠ6. 
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5685 : Δηα που οδιηθδϑί ἰοστἢ ΙΓ (ὨῪ τίνοῦθ, δηα (του ] 6 αϑι 
([ἢ6 ψαΐθτβ ψ ἢ ΤΥ ἰδεῖ, δπᾶ ἐουϊοάβε [ΠΕΣ τῖνεῖθ. ΤὨϊ5 
ΒΔ ἴῃς Ιογὰ σου; [ μΜ} {Ππεγείοσε βργθδα οἷἱίοε τ ῃσΐ 
ΟΥΟΥ ἴθ 6 νι ἢ ἃ σΟΙΡΔΩΥ Οὗ ΓΔΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΙΘΟ ; δηᾶ [Π6ῪΥ 5}41]] 
Ὀτιηρ [866 ὉΡ ἴἢ τὴν πεῖ. ΤΏρη Μ1]1 Ἰἰεᾶνα ἴΠ66 προ [πε 
απ, 1 ν1}} οὐδὲ [66 ἐοσί ἢ Ὁροὴ [6 ορεῃ δεϊά, δῃᾶ ν]]}]} 
οδῦδε 81} [ῃ6 ἔον]ς οὗ [ῃ6 Ὠδάνβῃ ἴο τειηδη ὉΡοη [ἢ66, ἀπά 
Ι ν}}} 611] τῆς Ὀεαβίβ οὗ [ῆἢ6 ψῇο]6 δῦ ἢ ἴ[66. Απὰ 
1 ν}}} Ιὰγ ΤΥ βε6βὴ ὕὑροη ἴῃς τηουῃίδϊηβ, δηα 4]}] [86 νδ]}]6 γ8 
τοῖζὰ τὰ Πεῖρῃῖ. 1 ν1}} αἷἰδο ναΐθσ νι ΤΥ Ὀ]οοα [ἢς6 Ἰαπὰ 
γν οτοῖη (πο 5 ΠΠπηθϑί, 6672: ἴοὸ 16 πιοιιηίδῖη5; δηᾶ ἰ(ἢ6 
ΤΙΝΘΙΒ 5}4}} 6 {1}] οὗ ἴῆε 6. Απά ψῆρη 7, 584}} ραΐ [π66 ουἱ, 
Ι νψ1}} σονοῦ [ῃ6 ἤδάνθῃ, 8δηἀ τηδκε [ἢ βίατβ [ῃογθοῦ ἀδιῖ : 1 
11 σονοσ τ[ἢ6 δὴ ψιῖἢ ἃ οἰοια, δπὰ [Π6 τωοοῃ 5ἢ4]} οί 

εανιέσέ ,ογίλ το! ἀϊᾶδπῦ ὌΣΘδΙς ΤΟΥΣ ἴπ (ΠΥ τίνεῖβ.Ό Ὅδ6 ἴσστῃ “ Ὀτοακ 
ἴου ἢ 15 ιϑεὰ οἵ σοῃλίηρ ἰογἢ ουὖἵ οὗ [6 νοι (5. χχὶϊ. 9; οἷ. [ο9Ὁ χχχν!. 
8), δηα 4150 οἵ ἔΠο86 ἴῃ διῃθυϑἢ Ὀτεακίηρ ουἱ οἔ {πεῖν Ὠἰἀϊηρ- δος (Ἰυάρ. 
ΧΧ. 33). ΤὨΘ ἰοῖτὰ ἀδβοῦιῦεβ ποῖ (ἢς οὐρίη οὗ ἴΠ6 τηοηβίεσ Ὀυϊ ἢ]5 
δοί νιν; οἵ, “ἀϊάδι ἔου]." Ενν. οοπ)εοίαυγεα ον “ἴῃ (ἢγ τνοτβ,᾿ τοὐδά 
ἐλ» ποεέγί---ἰῆου ἀϊάϑι βρουΐ (οᾶυβ6 5ργδυ) νυ ΤὮΥ ποβίχ]5; οἷ. [00 ΧΙ!. 
18---20οϑ. Τῃε οὐ]δοῖ οὗ (πΠ6 νεῦῦ ἰ5 ννδῃίηρ μετα, Βόονανοσ, δηᾶ τῆς 
ν Ὁ [ΒουΡΉ υβοὰ οἱ Τοτάδῃ (Τοῦ χ]. 23) 15 οι ρὶογοὰ ἰηἰγδηϑ ίνεϊγ. Οἱ. 
Βονανογ, Μις. ἰν. το. ' 

ζλεὶγ γί] ΟἹ, 5ἰγεδιῃβ---[ῃοβα οὔ [ἢ6 τγαΐεσθ.0 Τῆδ νι [41 } οὗ (ἢ ς 
ΤΩΟ βίο Υ δηἀ ἢΪ5 νἱο θη δοινν ἀγα σιρσρεβίεα ὮῪ ὨΪδ ἰγου ὉΠ ηρ' [6 νγαῖθεϑ 
δηά (οὐ]ηρ' (Πς βἴσεδιηβ. Οἱ. [ῃ6 ορροϑβῖίε 1468, σῷ. 13, 14. 

8. 6δονδὴ 5}4}1] ἀτὰρ πὶ οὔἱ ἢ Π15 δῖ ὈΥ π]θα 5 Οἱ ΤΠ ΔΏΥ ῬΘΟΡΪ65 
(υν. 11, 12). Οπ ἤρυταο, οἴ, χὶϊ. 13, χνὶϊ, 20; Ηοβ. νυἱῖ. 12. ΕΓ ρθορὶς 
τοδα ῬΘΟΡ168. 

4. ευἱΪ αῦό ἐλ2] ΜΝ} οαβῦ [890 ἄοτχῃ; οἵ. χχῖχ. 5. ὅ66 χχχὶ, 13, 
ΧΧΧΙΧ, 17 52. - 

δ. (ἰ. χχχὶ. 12. ΟἾποῦ βυρραβιίίοης οσ ““μεῖραι" Ὦανα {{|16 ργορα- 
ὉΠ. 

6. ἐαμά τυλεγεῖρε ἐλοῖς φτυΐγεηιεε} ῬΤΟΡΔΌΪΝ : δηὰ 1 ΜΠ1ΠιΔἜταῦοσ 180 
θασῖδι σὴ} Ὅ86 οπὐβον οὗὨ [ὮῪ ὈΙοοά, ᾿ἰϊ., ἢ ΓΥ ουἰῆον ἔτοιῃ τὴν 
ὈΪ]οοά. [1 15 Ροβϑβὶ 16 (Πδὶ ““ἴτοπὶ (Ὦγ Ὀ]οοά᾽" 15. δῇ Ἐχρ δηδίοσγυ ρίοββ ἴο 
“ἡ ἢ (ΠΥ ουϊῆον.᾽" (Οἵ, 15. χχχίν. 3. 

1. 2μὲ ἐλέε ομ] 1.6. ἐχι ϊηρ 15} [ἢ66. ῬΒΔγδΟἢ ἰ5 τεραγάθα ἃς ἃ Ὀγ1]1- 
δηΐ ᾿ὉΠΪΏΔΥΥ ; οἷ, 15. χῖν. 12, “Ηον δεῖ ἴῃου δ] ] δὴ ἔγομχ ἤθάνθη, Ο 
5] ηἰηρ ΟΠΘ6, ΙΏΟΓΏΪΩΡ βίαν " [{ 5 ἀουθι} 1{[ΠΕγα 15 ΔῺΥ τοῖ, ἴο ἴῃς 
σοῃβα]]δέϊοη οὗ [6 ἀτάσροη. Τῇ ἄταρσοη (ΓΤ οὉ [1]. 8, ἰχ. 13, χχνὶ. 12) ἰ5 
ποῖ ἃ σοῃϑία! ]δίίοη Ῥαϊ ἃ Ρυγεὶν 1464] γεργεβδοηϊαίίοῃ οὗ [6 6} 1056 οὐ {πε 
βίοσιη -οουα ψ Ὠ]οἢ συνά] ]ονν5 ἂρ ἴα ᾿ἰρἢ5 οὗ μδανεη. Τῆς ῥῇῃοποιηθπα 
ἰὼ (86 νεῖβα ἄγε ἴῇοϑα υ5114}}}0 σμαγαοίεσιϑιὶς οὗ (ῃς ἀϊββθοϊατίοη οὗ παίυσε 
οἡ ἴῃς ἀδγΥ οἵ ἴῃς Τοτὰ (15. χὶῖ. το; [06] 1ἴ, 31, 111. 15; ΑΔ. νἱϊ]. 9); 

3 
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8 σῖνα μοῦ ᾿μἢϊ. ΑἹ] τῆς Ὀσρῃϊ Πρἢϊ5 οὗ μδάνθη Μ1] 1 πηαῖκο 
ἀατκ ονεοῦ ἴπ66, δηα 5εῖ ἀδυϊηδθβ ὕροη [Ὦγ ἰδηά, βαῖτῃ τη 6 

ο [οτὰά σονΡ. 1[ ν}} αἷϑο νὸχ ἴῃς ϑαγίβ οὗ ΔΥ ρξορὶθ, ἤθη 
1 50.411 Ὀτίπρ ΤῊΥ ἀεσδιπιοίίοη διηοὴρ ἴπῈ Ὡδίϊοηβ, ἰηῖο [Π6 

το ΠΟΌΠΓΠ65  ὨΙΟἢ ἴοι ἤδδὶ οὶ Κῆοσῃ. δα, 1 ν}}} τηδκα 
ΓΑΔΏΥ ΡΘΟΡΙΘῈ διημαζεά δὲ (δε, δῃὰ {πεὶγ Κιηρς 51.4}} ὈῈ 
ΠΟΥΠΙΌΪΥ δἰγαϊἃ ἔογ πε, θη 1 5}4}} Ὀσδη 15} Τὰν ϑνοτσά 
Ῥοίοσε πε ; δηὰ ΠΥ 5141} ἰσϑη ῦ]6 δ δυεσυ τηοιηθηΐ, 
ΘΟΥΘΙΥ τηδῃ ἔογ ἢ]15:. ὁνῃ 116, 1ὴ [ῃ6 ἀδγ οὗὨ [ῃγ [4]. 

ι. ΕῸΥ ἰἢ5 5811} ἴῃς 1,οτὰ σον; ΤΏὮε ϑνοσζά οὗ [8 Κιπρ οὗ 
1 ΒΑΌΥΪ]ΟΙ 5ἢ.4}1 σοπηα μορε ἴἢε6. ἘΒγ [ἢς βνογαϑ οὗ ἴῃ6 τσ 
ΜΠ1 οδι5ε ΤΥ αὐτάς ἴο [4]}, [86 ἴοστι 0 ]6 οὗ [ῃ6 ὩδίΊΟΊ5, 
411} οὗ [Πϑτ : δῃηά {ΠῈῪ 5}4]1 5001] ([ῃΠ6 Ρορ οὗ Ἐργρί, δηάᾶ 

13 41} τῆς ταυτυθ ΤΠεγθοῦ 50.4}} θῈ ἀεδϑίγσογθα. 1 ν}}}} ἀβϑίσου 
αἶθο 411 (ῃ6 Ὀεαβίβ [πεγεοῦ τοῦ Ὀδϑι65 (ῃ6 ρστθαὶ ψδίευβ ; 
ΘΙ ΠΟΥ 5841} [ἢς ἔοοϊ οὗ τηδη (σοι ]6 [ΠΟΘΙ ΔΩΥ ΙΏΟΥΘ, ΠΟΙ 

᾿4 ἴῃς. Ὠοοῖδ οὗ θοαϑίβ (σου ]6 ἴΠ6 Δ. ΤΏδη ΜΖ τηαῖκο [ΠΕΣ 
ψαῖοιβ ἄθαρ, δηᾶ οδιιδε {Π6ῚΓ σἱνεῖβ ἴὸ τα {1 ΟἹ], 56 [ἢ (ἢ 6 

15. Γ,οτα αορΡ. θα 1 58}.4}} τηδκε ἴδε Ἰαπα οὗ Εργρί ἀδϑβοϊαῖς, 

Ῥυΐξ Βετγε {ΠΕΥ Ἔχργεββ γαίμεγ [ἢ 5ῃοοῖ ψΒ]ΟΝ. ογεαίοη γεσεῖνεβ ἤθη ομς 
80 στεδΐ πιθοῖβ ψἹὮ ἀαβίσγυςςοη. 

8. ὀγέρἀέ ἔρλξ} ΙΔϊ. Ἰυπλϊηδγεβ οὗ Πρ. ; - 
μος ἐὰν ἰαρῃα] ῬΟΒΒΙΌΙΥ ψ ἢ ΓΧΧ.: ἀροὴ 2.ε ἐαγέλ. Τῆς 6χ- 

ποῖοι οὗ [Πς ΠΡῊ 5 πὶ ἤδάνθῃ τοίοσγοα ἴο ἴῃ ἴῃς ργονίοιι5 οἰδυβα βυρρμεβίβ 
ἃ ΤΏΟΣΘ σοηεγδὶ ἀδυκη 655 [Δ Οὴ6 οΥὐοῦ ῬΠδτδοΝ 5 οσσῃ ἰδπά. 

9. σεχ {ἦε ἀεαγ] ΟὖἍ, ἸὉχοπῦϊθ. ΤΒα ῥτγεοῖβαε ἔδεϊηρ ἰ5 ἢοΐ ρστίοε, 
δηᾶ σογίδ! ΠΥ ποῖ δηρεῖῦ (Δ. Ν'΄0 τηδγρ.); ἴῃ Φ. τὸ ἰΐ 15 ἀϊβιηδυ, δῃὰ ἴπθῃ 
ἴο ΤΟΥ ἴοσ [μειηβεῖνεβ. ΕῸΓ ῬΘΟΡΪΘῈ ῬΘΟΡΙΘ8. 

ὀγέρρ ἐλ} αεείγμείζορε α»20490] ΕΑταὶν τοθδῃβ “Ὁηρ [.6 πεννβ᾽ οὗ (ἢ γ 
ἀεκιτυςσίίοη ; [6 ἀδδίγυοιίοη 1156} ὁσοῦγβ διμοηρ (ἢ παίίοπϑ, ΠΕΥ οὔβογνθ 
ἴ; οἱ ““Ὀτδηά ϑἢ ΤΥ ονοσγὰ Ὀείοσα ἴῃ οπη,᾽ Ὁ. 10. 

ἐμίο ἐλε ερι᾽27125] ἀπο οΘουπσθθ. ΤὨς εἴτεοϊ οὗ ῬΠΑΣΔΟἢ 5 [41] 5}4]}]} 
Ὀ6 (ε1ξ ΌὉΥ παίϊοῃϑβ ἱγίῃρ Ὀεγοπά [86 Βοτγίζοῃ οὗ ἷβ Κηον]οάρε ; οἷ. 15. ἵν. 5. 

10. Ἐκδά ὈΘΟΡΙΘΒ, 85 αἰνψαυβ. (. χχνΐ. τό, χχυϊ. 35. 
11. 115 1[ἢ6 Κίηρ οἱ ΒαΌγΪοη ψῃο 514}} ὀχθουῖΐα ἴῃς ,ογάΐἷβ ᾿υἀρτηοηῖ 

ΠΡΟοη Ἐργρί. 
12. 4εγγέδίρ οὗ 116 παΐϊο"95] ΟΠ, οἡ χχν. 7, χχῖχ. 10. 
18. Τῇε ἀεΞοϊαϊοοη οἵ Εργρί 5}4}1] θῈ σοτηρίεῖς, τηδῃ δπά Ῥβαϑί βινερὶ 

ΔΝΆΥ ; οἷ, ΖΕΡΉ. ;. 23. Τθεβα ρῥἰοίαγεβ ὈΟΙἢ οἵ ἀδϑοϊατίοη δηά [6] 1 "Υ ἅγα 
αἰνναυβ ἰἀ64]; οἷ. ΧΧΙΧ. 11. 

14. ΤῊε ναΐετς οἵ Εργρί, πο τῇοσγε ἰγου ] δα ὈΥ [ῃς ἴοοϊ οὗ τηδῃ οὗ 
μυοαϑβί, 50.]}} τη ςιηοοί [ιἶτὰ οἱ]. 

ριαζε {ἀεὶ»γ τυαΐίεγς» α(2229)] Ἐμοῦ: τὰδκθ ὕο δΒοῦῦ16, Ὀδσοπηα οἶθαγ; οἵ, 
ἔὰδι Ἢ που, χχχίν. 18. Νὸὼ τῆοσο ἰγδιρ]εα {ΠΕ Υ 5}4}} 5εῖ{|6 δηὰ συ βιηοοίῃ. 
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Δα [Π6 σΟΙΙΠΓΓΥ 5}4}} Ὀ6 ἀδϑθςζαυϊίε οὗ [δὶ πη εγθοῦ ᾿ὰ ννᾶ5 61], 
ΜΏΘΏ [1 5}4]] βιηϊθ 411 [ῃἢθτὴ ἴδιὶ ἀνθ }} {ποσϑῖη, [ἤθη 584] 
ἴΠογ Κπον τῃαὶ 1 αγε ἴἢ6 ΤΟΕΡ. ΤῊΪϊβ ἐς [ῃ6 Ἰαιηδηϊδιοη 
ψΠογα ἢ (ΠΟῪ 58}4]} Ιασηθηΐ ΠΕΓ: ἴῃ6 ἀδυρἤῃζοτβ οὗ (ἢ6 Ἡδί]ο 5 
8}4}} ἰδιηθηΐ Ὦδγ : [Π6Ὺ 5}.8}} ἰατηθηΐ ἴου ἤδσ, ἐϑόρ ἕο Ἐργυρί, 
δηά ίοσ 4}} ἢοσ ταυἱϊθ, βαῖἢ ([Π6 Τοτὰ 6ο}. 

16. Τῆιε δηά οὗ (Πἰς ἀεβοϊαίϊηρ ᾿υἀρτηεπε 5}.4}1} θ6 τὲ 7 Ἐμόονδ 5}4}} 
06 Κῆονῃ. Τϊβ 5 ἴ)6 Ρυγροβα δῃὰ ἴῃς εἴεοϊ οὗ 411 15 ἱπιθγροβὶ ἰοη5 
διυοηρ ἴῃ6 παϊΐοηβ. Εχ. Υἱΐ. 5, χὶν. 4, 18. 

16. 1,11. Π ἐς α Ἰαριορμίαίονρ αμαὶ ἐΐεν “λα ἐλαμέ ἐξ (ΧΧ. ἴθου 5}4]1 
οἤδηὶ ἴ{); δῴς ἐαμσλξεγς οὗ 126 παίέομες σλα εἐλαμέ “; συν ΞρΥ2: αγᾶα 
συε αὐ ἀξγ τε μμα6 φἀαῥ ἐλεν ἐλαμέ ἐ. Ὅῆα ἀδυρπίοτβ οὗ [δε παιίοῃβ, 
ἴῃ ψ. 1τ8 [Π6 ἀδιρηΐειβ οὗ {86 ἰδπηοιβ παίϊομβ, σπαηὶ (ῃς ἀϊτρε Ῥδοδιιβα 
ΡΙοίδβϑ: ἢ 8] νγδι]οῖς μευ ΟΠ ΘΗ ψνοταθπ; οἴ, [ετ. ἰχ. 17, ““08]} ογ {πε 
τηουγηΐηρ Μψοπίβῃ.. .δηὰ ἰεῖ [δῖ ἴακα ἃρ ἃ νι] ηρ ίοτ υ15.᾿ 

17]--.- 832. ὈΓΙΕΟΞ οὐνῷ ΑΥ ΤῊΗΕΞ ΙΝΤΕΚΜΕΝΤ ΟΕ ΕΟΥΡΤ ΑΝὨῸ 15 
ΜυϊτΤΙΤΌΡΕ. 

ΘΈν ΓᾺ] ἐὸν ΔΙΘ ΟὈδδενδΌ]α ἴῃ [ἢ]15 του Καῦϊα ραββαρα: 
Ι. [115 ἃ ἔπηεγαὶ αἶγρε ΡΥΠΊΔΙΙΥ͂ ονεῦ (6 τε ἀθδ οὐ ηἠαϊίοη οἵ 

Ἐργρί; δῃηὰ 80 ἴῃ {πῸ οδβα οὗ ἴπ6 οἴου παίϊοηβ τείεσσθα ἴο, Αβϑῇυγ, 
Εἰδατὰ ἂδπά (ες τεσ. Τῇεβε ρεορίεβ ἃγα 41] ροῆς ἄονψῃ ἴο ϑῃεὸϊ, πποϊγουπι- 
οἰϑοά, 91αἷπ ψ τς ϑνοσά. ὙΒοτα ἰῃ (ἢς μου οὗ [ἢε ἀεδα ϑδςἢ 
ΡΕΟΡΙῈ [88 δὴ δροάβ ἴο ἰἴ5ε]. Αατγουηᾶ οὔς οἰίεῖ στανε ἴῃ6 ρσγανεβ οὗ 
[με σαηοσαὶ τη855 ἃτε ραίῃεγεά. ὙΤῇα οὨίεῖ στανα 15 ργοῦδΟΙΥ τΠαΐ οὗ [86 
Ρἤποο, [ΠουΡἢ [δ6 Ρσῖποα ἰ5 σοηϑίἀετεά (Π6 ρεηϊιβ, [μ6 οι δοαϊπιεηί οὗ 
[86 βρὶτιῖ δῃᾶ θείης οὗ 16 παίίοῃ. Τδε ριοόρμοὶ τεραγὰβς [ῃ6 παίίοηβ, 
Ἔνθ ΨΏΘη ὯῸ ποτα δχίβιϊηρ οὐ δαγίῃ, 85 5{}}} ανὶηρ ἃ ϑιιρϑιϑίεηοα ἱπ 
τ1ῃῆ6 ψοτγϊὰ οὗ (6 ἀδαᾶά (οἰ. οἡ ϑοάοπι, Οοἢ. χνὶ.). ὙΏΘΥ 816 Ὀεΐηρθ, 
νη ο, Βανηρ οὔσας ᾿ἰνοά, οοπίίηυα πγουρῃουΐ ἃ}} 6. ὙΠουρἢ ραϑβθὰ 
ἔγοτι 186 βίαρα οὗ Ὠἰβίοσυ [ΠΥ 5111} βαὐϑιδὶ ᾿π ϑῃθὸ}. ΤὨ]5 ἰάδα οὗ (ῃς8 
οομεηυθα οχιβίθηοθ, ηοΐ οὗ ἱπα! ν]άϊι415 ΟὨ]Υ ὑΐ οὗ παιϊομ δ} 165, σαρραβίβ 
ἃ σοποεσρίίΐοῃ οὗ {με τηδδηίΐηρ οὗ Ὠβίοσυ ὑροῦ ἴῃς δασί οὶ 15 ἢοϊ ΟὨΪΥῪ 
τνεῖγά Ὀυϊΐϊ Αἰπιοβί ἀἰξίασθίηρ. 

2. Τῆε ρῥτορβδεῖ 865 ἵνγοὸ νγνοσᾶβ ἴου (6 ψου]ὰ οἵ (ῃς ἀεδά, ““ἴἢς Ρἱ᾽ 
δηᾶ ϑῃ6δ]. Τῆς (οὐπηοῦ ἤδη 566 η15 βιρρεβκίοα ὈΥ {πε ρύᾶνθ, ὮΙ] ΟΝ 15 
τορατάεα 85 186 εηἴγδῃσε ἴο Θῃςοϊ, ἀπὰ ἱπάϊοαῖεβ νῃδί Κἰηὰ οὗ ρδος ϑῃεὸ! 
6. [{|5 4 ναβὶ Ῥυγυηρ- αοθ, ἀθερ ἰὼ (μ6 δαγίἢ, δηα (1]} οὗ ρσυανεβ. 
ΤὮδ πδιϊοηδ 165 ΘΡροΚεθη οὗ πανο, κα Ἐργρὶ, 41} (3]1δὰ ΌΥ ἴῃς σνοσά, 
δηὰ ἰ6 βοθὴθ ου θαυ ἰ5 ἰγαηβίειγεα ἴο (Ὧ6 ψουἹᾶ ὑεῖΐονν. Τῆς πδίϊοη 
Δηά ᾿ἴ5 ρυΐπος ἅγὰ γεργοβθηίθα ἃς ϑἰαϊῃ οἡ ἴῃς Ὀδί116- 614, ἀπὰ (Πε στανθβ 
(Πδἰ οτοννὰ (ες β6]4, ἴῃς ρείηοα οὐ σεηϊὰβ οὗ π6 παίίοῃ ἴῃ (86 τηϊάϑί, 
αῃαᾶ ῃοβ6 οὗ (ῃ6 τυ ]ιας ἀγουηᾶ, ἀγα 1οῖ ἀοννῃ 50 ἴο βρεὰξκ ἰηΐο ϑῃβὸϊ 
Ὀεηρδίῃ, ψἤοτο ἴΠ6Υ δρίάθ. ΤΪβ βθοθπα οὐ ονογίῃγον, ἢ ἢη4] Ἔὀχρετί- 
6Ώς8 οὗ (Π6 πδίίοῃ οἡ δαγίῃ, ὄεχργεββθθ (6 τηδεαβίηρ οὗ [6 παίΐοῃ᾽ β ἢ βίου 
δηὰ τῃς νετάϊοὶ οἵ ἀοά ὑὕροη ἰΐ, ἀπά 1ἴ 5 σομβθαυ θη ἱγαπϑίογγεα ἴο [μ6 

6 
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ψου]Ἱὰ οὗ ([Πε ἀεδὰ δῃηὰ τρδάς εἰεγηαὶ. [Ι͂ἢ (Πϊἷ58 τεβρεοῖ τ[η6 ἰἄεα οὗ 1Π6 
ῬιορΠαῖ ἴῃ τεραγὰ ἴο πδίίοῃβ οοϊποϊἀθα ἡ ἢ (ἢ6 ρεηογαὶ νίενν οἱ ἴῃς 
ΟΙά Τεβίαπιεηί τερατάϊηρ ἱπαϊν ἀπ α]5 ; (86 ἡπάρτιηεηιί οὗ σοά τερατάϊπηρ ἃ 
Τ ΔῊ Ἐ [ἰε θδσοτηθ5 τηδηϊίοϑί δἱ (μ6 οἷοβα οὗ ἰξ οἡ δαγίῃ, δηά ἴῃ6 κἰδαίες οὗ 
ἀεαίῃ Ὀυΐ ρεγρεϊααίες ἴῃς πιαηηεῦ οὗ ἴπ6 δηά οἵ 116. 

3- ἔοτ, οἵ οουῖβα, [6 Ῥγορῃεῖ ἀδβϑῖγεβ ἴο δχρῦεϑβ ὈΥ ἢϊ5 ταργεβεηΐα- 
Ἐοη ἃ τηογα] ἰγα1ἢ. ΤῊ παίίοηϑβ.  ]οἢ ἢδ πιδηϊίοηβ αγὰ ἴμοβα τμδὲ ανα 
σοτηδ ἰηΐο σομπῆϊςοϊ ψΣ ἢ [βγδαὶ, δουρὶ {πεῖγ βίη ἰβ τερασγάθα 85 τόσα 
ΘΕηΘΓΆ] ἰδ 1ῃ15. ὙΏΘΥ χὰ ΤΠ εΠῪ [ῃ6 σομίδ ρΟσΑσΥ ρΘΟρἾ65 νοσῃ 
ΝΕ ΟΠΔάηθΖζασ, ὑπ6γΓ σοιϊῃπ)βδίοη ἔγοιῃ οῃοναῖ, ψὰβ ἴο ἀεβίσου, 
{που Αβοαγ ὈΘΙοηρ5 ἴο δὴ δδυ! δῦ τἰ6. ΑἸΓΒουρΉ, τπεογεΐοτο, ἴῃς 
παϊϊοηβ σὰπ ΠΑΤαΪΎ θῈ ϑρροβε ἴο {41} υὑπάθυ ἃ σοιῃοη ἰυαρπιεηῖ, [6 
ἀδγ οὗ (ῃς [νοτὰ, ἴῃς εῇεςί ἰ5 (Π6 βαπηθ. ὙΠεὶν δια ἰ5 (6 Ἰυάρτηθοι οὗ 
]εδονδῇ ὑροῦ {Π6πὶ, ὨΪ5 νεγάϊςί ἴῃ γοραζά ἴἰο {πεὶν 116 ἃ5 πδίϊοηβ. 1} εἰς 
ΠΟΙΏΙΏΟΠ 51} 5 ν᾽] ησα: (Π6Υ ῥα {ΠεῚγ ἕδγγοσ ἴῃ [ἢ6 Ἰαπά οὗ [ῃ6 Ἰ᾿ἰνίπρ. 
Απηᾷ {πεῖν δῖα 15 θαΐϊ {πΠῈ6 πδηηαθϑὶβ οὗ {Πεὶγ οσοπάαοϊ : ἰαἸἰκίηρ (Π6 βυγογά 
{ΠΥ ρα 58 ΌΥ 1. Ὑῇῆε ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ παίϊοῃβ 15 {πεὸ ἡπάριηθηϊ οὗ πδίϊοηβ. 
Βυιῖ ἴῃς παιΐοηβ {τὸ ἱπαϊνιάπ4}5 σοπίϊηπα ἴο 5 5ϊ5ῖ, (6 γ Ὀδᾶσ [Πεὶγ βῃδιηθ 
ἴῃ ΘΒεὸϊ οσ ὄνϑυ. 

4- Τῇε ἰοχί οὔ [ἢ6 ραβϑᾶρε ἰ5 ἴῃ σοπβιἀθγδῦ]α ἀϊδογάοσ, ΤῸ ΙΧ Χ. 
οὔθ 5 ἃ Ὀτγιοίοσ δηὰ βϑιηοοίῃευ ἰοχί, ἰπουρἢ 1 15 αἷθδο τηαυκεᾶ ὮὉΥ ϑἰηρϊαῦ 
ὈΪαηάοτβ (οἴ. νο. 29, 30). [Ιἰ σαη μαγάϊγ 6 ἀουρίοα μαῖ [π6 Ηεῦτον 
5 ἴο δοηβ δχίθηϊΐ ονθσρτόοψῃ νὴ] ἢ ρήοθθοβ. ΤΏς τηϑδηΐϊηρ ἴοο ἰ5 ἰῃ 
50ΠῚ6 Ρᾶγίβ Οὔβοιτα. Ὑη6 Ῥαᾶββαρα μᾶ5 δῇηη 65 ἢ 15. χῖν., Ὀὰΐ [88 
γοργεβοηϊδίϊοηβ ἴῃθσα αῖὰ ἰῇ βοπὴα σεβρεοίβ ἀἰβεγθηΐ, δπα οᾶτα τησϑί ὈῈ 
τ Κοη ἴο ἃ]1οὸνν δδοῦ ραβϑᾶρε [0 βρεαὶς ἴου 1ἴ56ε1]{. [ἰ 5 ἀου δι] ἰΓ ΔΎ 
ἰάθαβ ἴο Ὅς ςδ]]εα βρεοία!ν Βαρυ]οηΐδηῃ Ὀς ἰουῃά ἴῃ οἰ εγ οὗ (δ ῥσο- 
Ρμεῖίβ. ὙΠετα ἀγα ἵννο Ροϊηΐβ ἰπ ἴπ6 ἰηἰεγρτγείδἝίοῃ οὗ βου αἰ σα 11 : 
1. ΤΠΟΙΘ ἃῖα ἴνο ὨδπΊθ5 ἕο ἴῃ6 ψουἹά οἵ (ῃ6 ἀεδά, “δὰ οἱ δηά 
ϑῃοὸϊ; δὲ {ΠῸΥ ἀϊβεγεηῖ ἴῃ τηοδηϊηρὺ οὐ, ἀο {ΠΟῪ ἰηάϊ᾽οαίε, ἰξ ποῖ 
βίγ ΠΥ 4 ἀϊβετγθοηΐς Ἰοσδ!Υ ἴῃ (6 απηάογψοῦά, ἃ αἀἰϊβεγθηξ σοπάϊλοη ὃ 
ΤῊς ἀβᾶρα οἵ οἴμεσ ραϑϑᾶρεβ ἄρρεαγβ ἀδοι ἀν ἀραϊηϑί ΔηῪ ἀἰϑιϊποϊίοη. 
ΤΕ ἴοι ““Ρἰ1᾽ 15 υδεά οἵ νῇδί νγ6 50 ς4]], 6.5. οὗ (δ ρἰζ ἰπῖο ψϊὶ ἢ 
]ο5ερἢ ννᾶβ οαβί ((εη. χχχυ!!. 24), οὗ [ῃ6 “ἀπηρεοη᾽" ἱπῖο νυ] ἢ [Ἔγεστηϊδἢ 
νᾶ5 ἰἤτονψῃ ([6Γ. ΧΧΧΥΙΙ. 6 σέΦΖ.), ἀπὰ ἴδ6 κὸ (761. χὶὶ. 7). Τῆς ἰά6α5 
οὗ (ῃ6 ρβορὶα τεραζάϊηρ (ἢς νου] οὗ ἴῃς ἀεδὰ ψεγα Ἰοσπχθά Ὀγ Ἰοοϊκίηρ 
ἰἸηῖο ἰἢῆ6 ρτανα δηᾶ ἰγζοΐὴὼ [6 σοπάϊπίοη οὗ [πΠῈ ὈΟΑΥ͂ ἰῃ ἄδβίἢῃ. Τἢδ 
νου] οὗ [86 ἀεδὰ ννᾶβ5 ογεαίϊβα ὃν {πῸὸ βῃυάδάοτηίηρ ἱπηαρίπαϊΐοη οὐἕ οὗ 
[πε56 {Ππίηρβ. ΑΡρρδγθῃινγ (Π6 ἢδιὴς ““Ρ11᾽ νὰς σίνεη ἴο (ῃ6 ἀπάετ- 
ψοΥἹα θεοάυβθε (6 στᾶνε 5 [ῃ6 τπου ἢ οὗ ἴ, Το “Ρἰ1᾽ 15 υξεὰ ἴῃ 
Ῥδιδ 16] δὰ ἱ ἢ Θῃθὸ!, ἀπὰ ἴῃ {Π6 βᾶπὴθ 56 ῆ56, 6.0. Ῥβ. ΧΧΧ. 3, ΙΧΧΧΨΠ. 
3, 4. 2. Αποίϊοῦ αυδδίίοῃ οἰ οβεὶν σοπηθοίθα 15 [Π15. (Οδγίδίη Ῥθσβοῃβ 
οα]οὰ (6 τσ ΠΥ οὔδβ (σῦ. 21, 27) 816 τείοσσεα ἴο δηά βροκβῇ οὗ 
85 Ὀεΐηρ ἴῃ 5Πεὸϊ (ΑΝ. 611), ἂἀῃὰ ἴῃς αυεδίϊοη 15, ἀῦθ [656 ῬΘΙβΟΏ8, 
{Πουρῇ ἴῃ ϑῃεὸϊ, ἰῇ 4 σομάϊοη 1 βοπλα τηθᾶβυγα ἀἰ εγεηΐ ίτοπι [Ποβα 
κε ῬΏΑγδΟἢ απάᾶ ἢϊβ τυ ἰςἀ6, 514 η ὈΥ {[π6 σνοτά ὃ ἴὐηίοτίαηδίοὶν ἴῃ 
Ῥοίἢ νεῦβϑεθβ {πεὸ Ηδῦ. δῃὰ Οὐκ ἀΐβαρτεθ [Ι͂η ζ. 27ὴ Ηδεῦ. τεδάβ : ἴΠ6 Ὁ 
(Μεβῆθοῖ δπὰ ΤῸ} 41) «λαδὲ νοΐ 26 ψιὴ (Π6 ταὶρη τ ομθβ, ψ 1] ΧΧ. 
οὔλας (ἢ 7:02, τα κίησ [μεῖς ἀδδίϊηγ (ἢ 5ΔΠ16. 
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11 στη ἴο ρ855 Ϊ50 ἴῃ {π6 ὑμνεῖ ἢ γεαῖ, ἰῃ ἴῃς Αἰζεθητῃ 
ἤαν οἵ ἴῃε τηοηϊῇ, ἡζαΐ ἴῃς νοσζὰ οὗ ἰἢ6 ΟΡ σδιης υηΐο 16, 
βυηρ, ὅοη οὗ τῆδῃ, ψ}8}} ἔοσ (86 τυ οὗ Ἑργρῖ, δηὰ 
οδϑί {Π6π} ἄονῃ, ἐῦόη ὨΘΕΙ͂, δΔηα (ἢς ἀδιυρῃίοτβ οὗ [6 ἔδπγοι5 
πδίϊοηβ, τηΐο ἴἢ6 Ὡδίθοσ ρατῖβ οὗ [6 φαγί, ἢ τΠδῖὰ [Πδΐ 
8ο ἄοψῃ ἱπίο {Π6 ριῖ. Ὑῆοηι ἀοϑί ἴμοι Ρ855 ἰῇ ὈδδαΥ ὃ ΡῸ 
ἄονῃ, ἀπά Ὀ6 ἴδοι ἸαΙἃ ψιἢ τἢ6 υποϊτγουτηςϊθδεα, ὙΠΘΥ 5}4]] 
[411 ἴῃ (ῃ6 τηϊάξι οὗ ζάφ ἐζαξ αγὲ 5Ϊαλῃ ὉΥ 16 ϑινοσζά : 586 15 
ἀδ)νεσθα 29 ἴῃ6 ϑνοτῖά: ἄταν ἤδγ δηά 4]1 ἤεὺ τυ ταᾶ68. 
ΤῊς βίγοηρ διηοηρ ἴῃ6 τ ]ρΏΥ 5}4}} σρεαΐϊς ἴο πϊπ) ουκξκ οὗ τῃ6 

17. Τῆς τηοητἢ ἰ5 ποῖ βρεοϊβοϑά, Ὀαΐ ργδϑυτηδΌ]Υ (Π6 5δπ16 στηοηϊἢ ἃ5 
(μαΐ παιηθα ἴῃ ΦΧ. 1 15 ἱπιεπάθά, (86 νεῖ. ὍΤηὰ ρῥγδοβδεηΐ ρᾶββᾶρε 
νου ]Ἱά ἴῃ ἰῃαἴ σα56 ἀαία ἃ ἰογιηϊρσῃΐ ἰδίου μη σὺ. 1---τό. ΙΧΧ. τεδᾶς 
γε ταοπίῃ οὗ ἔνε Ὦ γϑαγ; 1{ [ἢ]5 τεδάϊηρ νέα [Ὁ] ον [6 γξᾶγ ἴῃ 
Φ. 1 τοῦβκί Ὀ6 τεαά 6] ενθητῇ (ἢ 5γ1.). : 

18. Τῆς Ἰαηδηΐ ἰβ ὈΥΊΔΥΪΥ Ονεσ (ἢ6 τὰ ἰδ ΟΥἨ ΠΔΕΪΟ ΔΙ ΠΥ οὗ 
Ἐργριί. 

εαδί ἑδέρε αἴοτορε, Ἔνθ ἢ47] ῬΓΟΡΔΌΪ : δηὰ βὲῃὶς ἴθι ἄοτη, ὕποι 
διηὰἃ [89 ἀδιρμῦοσΒ οὗ ζδηιουβ πϑύϊομβ. [Ι͂ἢ σ. τό {π6ὸ ἀδυρδίοτβ οὗ (Π6 
ΠΔΟΏ5 ν6ΓῈ βροκβϑὴ οἱ 85 ομδηῃίιπρ ἴἢς ἀΐγρε ονοσ ῬΏδγα. ἢ δηᾶ ἢΪϊ5 
τυ ὰ46. Τὴδ Ρῥτορμεὶ (Χ Χ, συ. 16) δπὰ ἰῆεβε ἀδυρῃϊζεις ἰορείμοῦ 
σμδηΐ (6 Ἰαιιθηί. ΤὭΏΘΥ ἅττα δαϊά ἴο ““ϑἷηῖκ (6 τους ἀονπ᾽»; 
ὈῬδοδαβα ἴῃ {Π6]γ ἰαιηθηΐ [6 ἀδβουῖρα {Π Εν δἰηκίηρ ἄονῃ. Ὁδα τεδάϊηρ 
“οι ἔοΥ “μετ᾽ ᾿πρ1165 πὸ οἤδηρσε ἴῃ [ἢ6 σοῃβοηδηίδὶ ἰεχί, δηᾶ (ἢ6 
““ἀδυρῃίοιβ οὗ ίδπλουβ ἡδίϊοης᾽" σδηηοί Ὀ6 ἰῃο56 (αἱ ἂγὰὲ ᾿ηϊογγοά, δαί 
ἴοβα ννο ἰηἴοσ. [Ιἰ ἰ5 ΡΠ ΔτΔΟἢ δηάᾶ 5 τυ τπἀθ νῆο ἃγὲ ἰεὶ ἄονῃ 
ἰπίο {Πς ρΡΙ (οἴ. ν. 31). 

ἕλος ἐδαΐ ρὺ ἀἴστυ1} ἴῃδὶ 8.6 ζῸπ6 ἄογγη, χχνὶ. 20, χχχὶ. 16. 
19. ἤλορε...2αδς ἐγε ὀδαι}}] 1.6. βυγρᾶβθ; Ενν., Ρ855 ἴπ ἑοσΐυηδ. 

ῬΥΟΌΔΌΪ [Πς6 τηθδη]ηρ 15 ΝΟΙΥ της, ΤῸ Ψδοηλ γί (νναϑι) ἴῃου σὰρε- 
του Τῇ τυἰτυάς οὗ Εργρί οὐ {πε ῬΠΔΥΔΟΝ 85 (ἢῈ ρϑηΐυβ οὗ [6 
Ὠδίϊοῃ ἰ5 δἀ ἀγεββθά, διάϊυ ἢ15 ἀθδὰ Ὀοάγν (ϑ:).). 

ΦῸ ἀστυ») 1.6. ἴἰο ἴ[ῃ6 στᾶνβ, οὐ ρίῖ. “Ὁποϊγουπιοῖβεα ̓̓  πᾶς ἴῃ 41} [ῃ 6 
Ῥᾶββδαρε ἴῃ ϑδεῆβε οὗ αἰβῃοῃουγεά, ρτοίαῃδα ἰῃ ἄεξαίῃ, δηᾶ αἰβδυβ 11{|6 
ἴτοτῃ 5ἰαΐη ψ 1 (Πε βυνογά, ψῦ. 21, 24- ΤῊςε Ρᾶ85. ᾿πρεγ. ““Ὀδ (ποιῖ 1] Δ᾽» 
15 ΝΕΓΥ ΓΑΓΘ, [6γ. χὶῖχ. 8. 

20. -{06 ἐς αεἰζυεγεα ἴο ἐδέ στυογἢ Ἐλδίμοσ: ἴ89 Βιυύχζἷἕοχᾷᾶ 18 Ρυὺ ΤΟΣΊΕ, 
11. ρίψεῦ, ἃ Ῥβου αγ ρῆταβε αηα ψδηΐηρ ἴα ΓΧΧ. 

ἔγατο Ῥ ϊ. 6. Εργρι ἄονῃ ἰηΐο {πε ρὶῖ. Τὴ οἰρ]ς. “ ἄταν" 
Ιθανοϑ γαίποσ ταις ἴο 6 πηἀοιρίοοα, δηά [,ΧΧ΄. τοδὰς {86 οἴδιιβο ἀϊῆοτ- 
ΘΏΓΥ : δηά ἃ}1] ἢΪ5 τη τπᾶ.6 5.41] 116. 

21. Τα Ῥμδίδοῃ δηᾶ ἢϊ5 τηυπάρ ἀγα συ ρροβοᾶ ἤθσα ἴο ἢᾶνθ 
ἀεβοεμαβα ᾿ηἴο ϑῃεὸὶ, πὰ (6 “τ ΡΏΥ ομαβ᾽ αἰγεδαν ἴμεῖο δα άγοββ 
(Π6πὶ (15. χῖν. 8, 10) ΟΥ̓́ΘΡΕΑΙκ οὗ [Πετη. 

716 τέγορ α»ρηο715 ἐλε νιῖρῪ4}}] Ι1ἰ. ([ῃς6 σήγορρ οὗ ἐάξ γεράέν,  οτα 
“ἐβίγοηρ "ἡ ἰ5. Ὠοΐ ἃ οἾ455 δἰποηρ ἴῃς τ ρῃ γ, Ὀυϊ ἰάἀδηςο41 ψ ἢ [Π6π|--- 
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τάς. οἵ Π6]] ψὶτἢ (δ τὰ τῃαΐ ἢ6]Ρ Πῖπὶ : [ΠΥ δῖα ροῆβ ἄονῃ, 
28 [6Υ [16 ἀῃοϊγουτηςί5ε(, 5]4ἴη ὈΥ ἴΠ6 σιθννοσά. Αϑβῆυγ ἐς ἴἤοτα 

Δηα 41} ΠΕΥ σΟΓΊΡΔΩΥ : 15 ρτάνεβ 76 δροιιϊΐ Ὠϊτὴ : 8]1 οὗ [θη 
5141}, (4 Π]δη ὈΥ ἴῃ6 βγοσζά : ψῇοβα ργάνϑϑ ἀῖὰ 56ῖ ἴῃ [ἢ6 βἰἦθδϑ 
οὗ [ης6 ΡΙῖ, ἀῃαἃ ΠΟΥ σΟΙΏΡΔΩΥ 15 τουηᾶ δῦουϊ ΠΟΥ ρτάνθ : 41] 
οὗ {δεῖ 5]αίη, [816 ὈΥ ἴΠ6 ϑνγοσά, νῃοἢ σδυβοα ἴθισοῦ ἴῃ 

4 [ἢ6 ἰαηὰ οὗ [6 ᾿ἰνηρ. ὙΤΏστε ὡς ΕἸδηλ δηα 411 Ποὺ τηυἹςαᾶς 

8, ῳ 

1ῃ6 δἴτοηρ τσ ομεβ (σεη. οὗ ἀρροβ.). [Ι͂ἡ ΧΧ. “βίτοηρ᾽᾽᾿ 15. ᾿σδηῖ- 
ἴῃρ ἃ5 ἰῇ ζ. 22. Τὴ ψοιά “βίγοηρ ̓̓  5 ἰ8αΐ τεηδεγρα ερλέν ομε οἵ 
(Π6 ῃδίϊοηβ, ΧΧΧΙ. 11. [{ 18 Ῥυο Δ ὈΪΥ δπίγεὶγ ἀϊδεγεπὶ ((πουρῃ ἴῃ 6 
5 Π6 ἴῃ 5061] 6) ἔτοιῃ ἴΠῈ ψογάὰ Οοαΐ, ΧΧΥ]. 2, πὰ ἴσοσὰ ἰῃ6 ρῆγαβε 
αἱ ρῃ Οοά;,᾽ 15. ἰχ. ό, χ. 21. 
ῥέα το ἀϊ»9)] Οτ, ὁ πὶ. Τῆς ψοτγάς [δῖ (Ο]]ονν βεεῖη βρόκδη ἰῃ 

τερατγὰ ἰο ῬὨΑγΔΟἢ---[Πουρἢ σις ἢ ἃ τιθδηϊηρ ἰ5 ταῖπεσ ἢδί. 
ἐλαΐ ἀεί λέ») Ἀ18 ἈΘΙΌΘΙΒ, Δυχι ΠΥ ὨαϊίΐουβΒ. Τὴ6 τρθδηΐϊηρ τηιϑῖ 

6 (Πδι [ῃ6 πὰρ ν 5ρεακ ἴο (οἢ Ῥμαγδοῦ δῃά ἢϊ5 μείρεῖβ, μαγάϊῃ (δαὶ 
ῬΠΔΥΔΟΙ 5 Παῖρεῖβ δἰσθδυ ροῦς ἄονῃ Ἰοὶῃ ἴδε τιϊρὮ Υ ἴῃ τηοοκὶηρσ 
ῬΏΒΔΙΔΟΒ. 

Ιὰ ΤΧΧ. ἰἴοςε [ἴτοο νοῦϑβος οἰδηά ἴῃ ἃ αἰ ογρηϊ ογάθυ, νἱζΖ. νῷ. 20 ὦ, 
20 ὁ (τεδα αἱ δγθη ]γ), 21 ὦ, το, δηᾶ ἴπε ἢτϑὶ ἴἤγες νψοσάβ οὗ συ. 20 
ΔΡΆΙΠ, --- ΤΟΥ 514}} [411 νὴ τἢ ἰπὶ ἴῃ [86 τάς οὗ ἰδ ἰμαΐ ἄγε 5141} 
ψ} (Π6 σινοσά, δπά 411 Ὠϊβ ται] ἰτυα (5 γε ρΊ ἢ) 5141} 6 ἄονῃ. Απμᾶ 
(8 πιρῃῖγ (111. ρἰαηΐβ, τ. 27) 5841} βὰν υηΐο πες : Βε ἰδοὺ ἴῃ ἴπ 6 
ἀερίι οὗ ἴα οὶ; ἴο ψ οι αὐτί ἴμου βυρεγογὴ ρὸ ἄονῃ, δηᾶ 1[ἴὲ ψ ἢ 
(86 υποϊτουμηςϊθ6α, ἰη (ἢ6 τηϊᾶςς οὗὁὨ [θη [ἢδὲ ἀγα 5]αη νι ἢ (ἢς ϑννοσά.᾽" 
ῬΤΟΡΔΟΌΪΥ ποῖ μεσ ἰεχί ργθϑεηΐβ [86 οτἱρίηαὶ, ἰπουρῃ [ἢ 6 σοηογαὶ πηθδη- 
ἴηρ οὗ Ὀοιἢ 15 [Π6 βδαῖηθ. [1ἰ 5 ἰῃ ανοιγ οὗ Ηεὺ. (Πα 11 Ῥορίηβ5 ἢ 
16 ἱπίεοιτοραίίΐοα, δῃὰ σταῖμεοσ ἀραϊηξὲ ἴῇ6 ΤΧΧ. (δαὶ 1ἴ τραῖοβ (86 
δἀάτοθβ ταῖμεσ ριοϊῖχ. Τὴ “ΡΥ ψ|Ὸ0 δρεαῖς ἃτα ἰῇ ΔΗΥ͂ οᾶ56 
[8οβε αἰγεδάγ ἴῃ ϑιιοὸϊ, αῃὰ ποῖ βείβοῃβ Ὡροὴ ἰδ δδιίῃ δυο 85 ἴῃ 6 
Βαργ]οηΐδηβ (Ηἰ{2.). 

42, 383.. ΑΘΞΉΗΚΕ. 
ἀεγ εο»ῃβα»!}}] [Ι͂π τεῖ. ἴο ἴπ6 οἴου ρεορῖεβ “του ἄς᾽ 15 υϑεά, 

ΤῊ ἴογῃι ““ΠΟΙΏΡΆΠΥ "ἢ ΤΩΔΥ 6 υϑεα οὗ [6 ΤΩΔΗΥ ΠδιϊοηΔ {165 ἴπ (6 
Αϑβϑουγίδη δἰηρίσα, οἷ, ΧΧἹ. 24. 

λὲς ργανε:... ἀρ ὙὍὙΠὲ ρσοηάᾶθυ νυῖεβ 85 [Π6 σουηίτσυ ([6πλ.} οὐ Κίηρ, 
85 ταργεβθηίδίναε οὗ (6 Ρθορῖδ, 5 (πουρῆς οὐ. ΤὨς τεῖς μεσὰ 15 ἴο [88 
Κίηρ. ΧΧἅἧ 865 ἴΠ6 παρ. ῥγοῃ. ἰ(ῃγουρμουῖ. Τμδ ἰοχὶ ποτα ἃς 
5ΠΒοΥΟΥ ἰὴ ΓΧΧ.., θυΐ πο ἀϊβεγεηςς οὗ βθῆϑε ατίβεβ. 

238. «ἱάες οὗ 126 21] ἴ.6. τὴς ἀδρίἢβ οὐ Ὀθοϊΐοῃι οὗ [Π6 ΡΠ. 
ἐαιδε 26»707] ΟἿ. χχνὶ. 17, 2οβ. Τἢϊ5 ῥῆγαδα τισβδὲ τηθᾶη [8] 

Αβϑῆυν ἰησρίγεα ἴθσσουῦ ἰηΐο [ἢ6 πδίϊοηβ ὈΥ Ὠ15 Ὠγὶσῃῖ; ἴο βᾷρροβε (μαί 
16 τηρδηΐηρ ἰδ (παι (ΒῈ τίς οὗ Αϑϑῆταγ Ὀγ τμ6 Ἰυάρστηεπί οὗ Οσοά οδιβοά 
ἴεγσοῦ (ΗΠ2.) ἰ5 δἰορεῖμου α]βα, οὗ, σῷ. 24, 25, 26, 27, 32. 

24, 2Ὡδ. ἘΜ. 
ΕΠΔπ,, βαϊὰ ἴο πηδαῃ Ηἱρσἢ]απάς, ἰὰγῪ Εἰ. οὗ (δε Τιρτίβ, δηᾶ ἰουσπεά 

Αϑϑυγία δῃὰ Μεάϊα οἡ ἴῃε Ν., Μεάϊαᾳ δπὰ Ῥεγβῖία οὐ ἴῃς Ε.., ἀπά οχἡ [88 
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νν. 25---27.} ΕΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΧΙΙ. 23ς 

τουηα δρουΐ ἤΠ6Γ ρτᾶνα, δἱὶ οὗ ἤθ πὴ 5141π|, (4]1|6 ἢ Ὁγ ἴῃ ϑυγοσά, 
ΜΠ1Οἢ ἀγα ροης ἀοινῃ πΠοϊτοι τη οἰσοα ᾿πΐο (ἢ6 ὨΘΙΠΕΙ ῥᾶτῖβ οὗ 
ἴῃς οαυίῃ, ψϊοἢ σαυδοα (ΠΕῚΓ ἴσττγοῦ ἴῃ (6 ἰαΔηᾷ οὗἉ {π6 ᾿ἰνὶηρ; 
γεῖ αν ἴἢδῪ Ὀοτὴθ {ΠΕΣ 5ῃδιηθ ψι ἢ ἴθ ἴμᾶὶ ρὸ ἀονη 
ἴο ἴ[ῃ6 ρῖ. ὙΠΘΥ Πᾶνε δεῖ πεῦ ἃ Ὀδὰ ἴῃ τῃ6 τηϊάϑβιὶ οὗ (6 
βἰδίη σι 41} ΠΟΙ τυ] τὰ46 : ΠΟΙ ρίάνοβ αγ6 τουηᾶ δϑοιυς 
Ἡϊπὰ : 81} οὗ (6 πὶ ὑπο γου πο 5664, 5]Ϊ41  Ὀγ [ἢ6 σνοσὰ : [Πουρἢ 
[Π6ῚΓ ἴθυγοῦ Ψὰ5 σδυβοα 1η [Π6 ἰαπᾶ οὗ [πε Ἰἰνίηρ, γεῖ ἢᾶνο 
{ΠΟΥ Ὀογηα {Π6ῚΓ 5ηδπιθ ἢ ἴδηι (πᾶὶ ρὸ ἀονη ἴο [ἢς ρῥἱζ: 
ἢδ 15 ρυΐϊ ἴῃ ἰῃς τηϊᾶβὶ οὗ ἔσει ἐλαΐ ὧέε 5]Ίαὶῃ. Ποῖα ἐς 
Μεβῃεοῦ, Ταῦ], δηὰ 411 ἤδσ τυ αθ : ΠΟΙ ρτύᾶνοβ α7γέ 
Του δροιῦΐ Ὠϊμπὴ : 411 οὗ [Π6πὶ ὑποϊγουτησ!564,, 5141 ὈΥ ἴῃ 6 
5 ΟΓ, ΤΠΟῸρΡὮ ΓΠΕΥ οδυβεα {ΠΕΣ ΤΕΙΤΟΥ ἴῃ ἴῃς ἰαηᾶ οὗ (ἢε 
Εν. Απᾶ [ΕΥ̓ 5}4}} ποῖ 116 ψ τ τὴ6 τιϊρηϊγ ἑάαξ ἀγέ 
[4]1|δὰ οὗ [ῃ6 υποϊτουμηςϊδεα, ψῃ]οἢ ἀῖα σοὴς ἀοσῃ 20 ὯΕ6]] 

5. τὴς Ρογβίαλη αὐ]. Αὴ δΑΥΪῪ ἐχροάϊοη οὗ ΕἸδηι ἰηίο ἴῃς ἰαπά οὗ [ῃς 
7Τογάδῃ 15 τείειτοὰ ἴο ξῃ. χὶν. 1 ϑέψ. Τῆ6 σΟΌΠΙΥΥ τγᾶβ Ἰῃσοτροταίθα 
ἱπίο [86 Αβϑυσίϑῃ διωρίνα, ἰῇ [ἴῃς δυτηΐεβ οὗ νι Ὠἰοἢ ἰἴ δεγνεά (15. χχὶϊ. 6, 
εἴ. χὶ. 11), ἀπά οἡ ἰἢε [411 οὗ 1815 ετηρίτα ἴἴ ΡΟ ΔΌΪΥ δϑβϑεγίθα ἰἰ5 ἰη46- 
Ρεθηάεηςθ. [{ ἀρρβδὶβ ἱπάβρεπάθης ἴῃ ἴῃς ἰης οἵ 7εγειηΐαῃ, σὺ 
[Ὠγοαΐθῃβ ἰτ ἢ ἀεδισαοσϊίζοη δἱ (86 παπάς οἱ Νερυοπδάποζζαυ (76 ζ. 
ΧΙΙΧ. 34). 30). 

γεέ λανε ἐΐεν ὁο»0.4] διθἃ ἢᾶνθ ὈΟΣΙΘ. ΤΠεῖγ ἤδη 15 (Πδὲ ψ Π]οἢ 
Δάθμοῖοβ ἴο {Πδπῇ ἃ5 ϑἰδίη ψἹ ἢ (ῃ6 βυννοσα δηᾶ ὑηποποιτγεᾶ. Τῆς οοη- 
βο΄υδηςαβ οὗ πεῖν 116 βσῃενγθα {ΠΘηλβαῖνοβ ἰῃ [Π6 ἸδηηοΥ οὗ {πεὶν ἀδδῖῃ, 
δηὰ αροάς ὕροὴ ἴδειη. Οἱ. χχχνὶ. 6, 7. 

ἑάσρε ἑλαΐ ροὸ ἄστυ") ἰῃδϊ 8.0 βόσιθ ἄονῃ. 
256. ἐλοιρρὰ ἐλεῖ7 67,707} ῸΣ {ΠΕῚΓ ἴοττου.. δπἃ ὉΠΟῪ μδνθ ὍΟΣΊΘ, ἕο. 

ΤῆΘ νεῖβα ἰβ ρυεαῖν ἃ στερει Ποη οἱ ζ. 24, δηά ἰ5 ννδαπίησ ἴῃ ΓΧΧ,., 
ὀχοορί [6 ψογὰς “ἢ [Π6 τηϊάβιὶ οὗ (ἢς 5]αϊη,᾽᾿ νῃῖο ἢ ἀτὰ αἰδοῃθά ἴο 
Ψ..24. Τδε νοσάβ “ἴπαΐ ἀγα σοπε ἄονῃ ἴο (ἢ ροἱτ υϑυ}} οἷοβα τἢ6 
νοῖβθ, ὕϑ. 18, 24, 20, 30; δῃὰ 1 (Π6 νεῦβε Ὀς τείαϊηδα (Π6 ἰαϑὶ οἰδυϑ6 
βῃοι ἃ Ργο Δ ΟΪΥ Ὅ6 οἸηϊ 64 45 δὴ δοοϊἀεπίαὶ τερειτοη οὗ (ἢς ἢγϑὶ 
εἴλιβε, ἀτι6 ἴο ἴῃ 6 σΟΡΥ 515 εγα βίγαγίηρ ἔσο ““οἰ1᾽ ἴῃ 25 ἴο ““οἰϊ᾽ ἴῃ 
24. ΤΠ ἴἤγθα ψογάβ γεϊαϊηδά ἴῃ ΓΧΧ.. σαπηοῖ κἰδηα Ὦγ {πετηβοῖναβ. 

26. ΜΕΒΗΕΟΗ ΑΝῸ ΤΌΒΑΙ,.. 866 οἢ ΧΧΥ]. 13; οἷ. ΧΧΧΝΙΪ, 2. 
ἀφγ σγασυε:... ἀϊι} Οἡ ρσεπάσιβ οἷ. Ψ. 22. 
ἐλομρὰ ἐδδν εαπμϑε4] ΤΟΥ ΠΥ σδιβεά, 
217. ἐἀδν τλαίέ μοί 412] 1,ΧΧ. ϑγγυ. οὔτ [6 πορ΄ : απα ἐδέν “γέ ζαταῖ 

νὰ ἴῃς ρίδηί5. Ἐνν. ψνου]ά τοίαϊα {πε περ., τεδαϊηρ' ἃ5 δῇ ἱπίειτορα- 
ἄοη ἢ δὴ δἰγηγαῖΐνα 5θηβα : δηᾶ 584} (ἤ6Ὺ ποῖ ἰἰ6ὰ ψτἢ...}, ψ ὩΣΟὮ 
5 ποῖ νΕΥΥῪ Ὠδίυγαϊ. 

,7,αἰρρ οὗ ἐλε πρεϊγεξεγεοσε 1) 1,ΧΧ. (4]|δη οὐ οἷά. ΤὨϊ5 τεδάϊηρ ἢ93 
σοηϑίἀογαῦϊε ρου] γ, ΔἸ Πουρ ἴἢ6 οἴπεῦ τοδάϊηρ πιρῆξ βἰδηά. 
ΘΟ) 80ῇοἑδιβ ψγου α αἷθϑὸ δἱΐεγ “(4116 πη (μορῃδ]) ἰηῖο ΝΕΡΒΙ πὶ 
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ΜΠ ΠΘΙΓ οάροηβ οὗ ψὰγ : δηᾶ [ΕΥ̓ Πᾶνα ἰα!ἃ {ΠΕΡ ϑγοτάβ 
ΠΟΥ Ποῦ ἤθδαάς, θυΐ ΠΕΣ ἰηἰαυ 165 5041} θ6 ἃροη τμεὶσ 
Ὀοηδ5, ἐπουρῃ ζάεν τύεγέ ἴῃ 6 ἴδττοῦ οὗ [Π6 τηὶρῃτν 1 ἴΠ6 ἰαηα 
οὔ τῃ6 ᾿ἰνίησ. Υδαά, ἴῃουι 5411 θῈ Ὀτοκδη 1 (Π6 τηϊάβὶ οὗ τῇ 8 
ἘΠΟΙΣουοἰβεα, δηᾶ βῃαϊς 6 ἢ φάσγε ζλαξ αγέ 5ἰαὶη ψι 

(οἴ. πὴ Ν. ὅεη. νἱ. 4); δὴ υῃηῃδούβϑασυ οὔδηρα. ΕῸΥ ““86]}᾽" τεδά 
8190]. 

{λέν λατε ἰαϊά ἐδεὶ»γ “τυογα5] ὈΘΥ 181ἃ (Ἰπἀεϊετηιπαῖς 5.0].) --εααῖνα- 
Ἰοηΐ ἴο {Ππ6 ῥραβϑῖνε : δηά {Π6ῚῚ ουογαῖς τυέ7 6 ἐαζά. 

ὁμέ ἐλεεῖν... «Λα δε] διπἃ (πεῖν ἰπίφυϊος τοσθ. Τῆς τείεγθησε 15 5111] 
ἴο (6 “τ ρμῖν ;᾽ ἴο οὔδηρσα (μ6 ϑυὐ)εοῖ Ξροίδη οἵ, πιακίηρσ {πὰ οἶαιιϑα 
τοίοσ ἴο Με θοῦ δηὰ Τιυΐ) αὶ, 15 χοϑὶ ὑπηδίμγαϊ. 

ἑἀσιεσὰ ἴῃ εΥ ννετε {ἠέ ἐδγ 707} ὈΘΟΔτΙ86 [10 ὕΘΙΤΟΣ οὗὨ [89 ΤΣ 88 1π 
[80 Ιαπᾶὰ. Τ|ιῈ οἰδυβδε Ἔχρδίηβ ἴμῈ Ῥυδοθάϊηρ, 45 ἴοσ 6χ. ΨὮΥ ἰδεῖς 
ἰηἰ 4 165 ψγεῦα ὑροὴ {πεὶγ ὕοπθβ, δπᾶὰ ννου]ὰ οογίδ ἶγ Ὀ6 εαϑίου ἵἱξ (ῃς 
τεδαϊησ μβαὰ Ὀδθῆς ὑξοαυβα ἰῃς ἴοιτοῦ οὐ “ δὶγ τεῖνἦξ ψᾶ5, ἃ5. ἴῃ68 ϑυγ. 
τϑδάβ, ργθοι βου ἃ5 ἴῃ ὑζ. 29, 3.οθ. 80 ΗΖ. (οσγῃ. (ῬοββίΪΥ φεόωγανε 
βδῃουϊά ΡῈ τοδὰ; οἵ. Ηοϑβ. χὶΐἹ. 2, αηὰ οἴη ψ ἢ ἔδαχ. που 5.) 

γεῖβο 27 ἰβ ἀϊβίσυ!. ὙῈΕ τεδάϊηρ “"ἸΠ6Ὺ 5114}} ποῖ 116 (ἢ τ[δ6 τα ργ᾽ 
βιιρροϑίβ ἴῃς ἰάδα (δαί (Π6 τ ρσηγ ψγῃο [6]] οὗ οἱά, δῃὰ ψεηὶ ἀονῃ ἴο 
ΘΠ ΘὸῸΙ ἰη 11] ἀσυγοῦτ, αηὰ πδά [πεῖν ϑνογαβ Ἰαϊὰ ἀπάοσ [οἷν πεδᾶς, ΟΟΟυΡΥ͂ 
ΔτοσΘ Βοηουγαῦϊα ρίδος ἰη Θῃεὸ] (Πδῃ διιοῆ ἃ τουῦϊ 85 Μεβῃεοῦ δπὰ ΤῸΡΑὶ, 
ὙὙἢΟ ἃζεὲ οουηϊοα υνοσίῃγ ἴο 1ἰ6 θεβϑίάθ ἴεπὶ. Τ]}}5 ἰάδα ἰβ ηοὶ ὑτο- 
ὕ4}016 ἴῃ ἰ(561{, πα ἑ᾿δηποί 106 γεσοῃοῖ εα 1 οἴου ρατῖβ οὗ ἴΠ6 νεῖῦβε. 
ΤῊ Ἰασῖ οἴδυϑα “Ὀεσδιβε (ῃ6 ἰδύγοῦ οἱ [Π6 τι ΡΏΓ (οτ, οὗ [Ποὶσ σηὶρῃι) 
νγ85 ἴῃ (ἰὶς Ἰαη οὗ (ἢ ᾿Ἰνἱηρ᾽ Δϑοῦῖ 65 {Π6 βδηδ 51} ἴο [8656 πρἢΥ 85 5 
οδαγροὰ ἀραϊησί Αβϑϑῆυγ απὰ (Πς τοβί (σῷ. 23, 24. ὅζο.), δῃα ἔογ ψῃϊο ἢ [ΒΥ 
ὕαδγ {Παῖσγ 5ςδιηθ. Αραΐῃ, ἴῃ68 ρῆγαβα “ {Πα ῖγ ̓ η] αυλξ 65 ὑσοσα ρου {Παἱγν 
ὈΟΠ65᾽ σδῃ πᾶνε ΠΟ Οἴδεσ πλεδηϊηρ ἴμδη (μαὶ {πεῖγ 6ν}] δηαά νἱοΐθποα 
ψοΥα ἰηϊοσγοα ἢ {πεῖς ὈοΏ65, δηᾶ σοηιϊπιοα ἰο οἶοανὸ ἰο {πε π---ἰῃαὶ 
[λον ψϑηΐ ἄοννῃ ὑῃμοιβε]]6α, ἀϊκαρροϊηϊεδα, υπηδηε]θὰ, ουἱ ο ἴῃ {86 
Ὀ]οβϑοῖι οἵ [μεἰγ βῆ. Το σοη͵οοίυτα οὗ (ογῃ. “πεῖν οἀζσζαϊς γετα ΡρΟοΩ 
[Παῖς Ὀοποβ᾽" 15 δἱίορείμεῦ ἀσβϊαις οὐ ργορδῦγ. ΙΧΧ. σχοηάοιβ 
“ἐρίαηίπ5,᾽) 5 1ἴ ἀοεἊβ ὕϑῃ. νἱ. 4, δηὰ ροβϑι Ὀὶν ἰὶ τ[πουρπΐ οὗ (πε δηίθα!]ὰ- 
νἴδῃ τὰσαθ. ὉΠα ῥγορῇδί ΤΔΥ Πᾶνα δά [15 στᾶσα 1 Ὧϊ5 τηϊηά, Ὀπ[ τηοτα 
ῬΓΙΟΡΔΌΪ, αἰ5 τείεσθῃοα 5 ἃ ΜΊΔΟΥ οἠς (οί. ΧΧΧΙΙ. 12, ΧΧΧΙΧ. 18, 20). 
Ενθῃ 1 Βα τείειγεὰ ἴο (με ρίαπίβ Ὀείογε [ῃς ΕἸοοά, ἰΐ 15 δηγίμίηρ' Ὀιΐ 
ΗΠ Κοῖγ, ἢ αδη. νἱ. Ὀείογε ἴτη δηὰ ἢ Πα τηοτδὶ ἰειροσ, [πὶ πα 
νου] αϑϑῖρη δῃ ὨΟΠΟΌΓΑΡΪα ΡΪδοα ἰῃ ΘΠ θὸ] ἴο ἴ[Πο56 ν]οϊεηΐ ἀεβρδγβάοαβ. 
ΤΟ νμεϊγά τουςὴ “ ψεηΐ ἄονγῃ ἴο ϑῃεὸϊ ἴῃ {ΠεῚῚ δα ρο 5 οὗ νγαζ, δηὰ ἢδὰ 
(μεὶν βννοτάϑ ἰαϊὰ ὑπάογ (πεῖν πεδάς,᾽᾿ ΡῬγοΔΌΪΥ τηδδηβ (μδὲ [06 ΤὭΔΠΠΟΣ 
οἵ {πεῖν ἀθδίῃ δῃὰ Ὀυγίαὶ νγὰβ ἴὴ Κοορίηρ ψι ἴῃς νϊοΐδηοα δηά Ὀ]οοάβῃρα 
ψὩοἢ γα5 ἴΠ6 οσσιραίίου οὗ {πεῖς 6. ὙὍὙὨς ὑϑᾶρεβ δηὰ βοη(θηῖβ οἵ 
οἰίναὶ νυ εσα μοὶ γεῖ ον ἴο ΕΖΕκΙοὶ, Τῆα οἰἶδυβα 5ῃου]ά, ἱπεγείοσα, 
ΡΙΟΡΔΌΪΥ Ὀκ τεδά ροϑιτἰνεῖγ. 

28. Κγίεα, ἐ΄οις τἀα) ἴδοι 8180 Βδ1:0. Τῆς Ῥῃδιδοῖὶὶ ἰ5 δἀ ἀγεββοά. 
ΤὨΣ Ρἤγαᾶβθα “βῆ! Ὀ6 Ὀτοϊκθη᾽ 15 ψδηϊίηρ ἴῃ ΓΧ Χ.--τ ἄου 4150 51Α]ῖ 
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[ῃ6 βΒνοσά. ὍΤὭσσα ὡς Εἄοπη, ὨΘῚ Κίηρβθ, δηά 4}} ΠΟΙ ὉΓΏΘΘ6Β, 29 
ψὨΙΟἢ στὰ (Π6ῖγ τϊρῃϊ ἀγα ἰδ! ἃ Ὁγ 2άσρε ἐλαΐξ τυέ76 5]αὶῃ ὉγΥ 
[06 ϑνοσζά : [Π6Ὺ 58}4}} 116 ψ ἢ τἴἢ6 ἀποϊγουτηοϊβθα, δηὰ τ ἢ 
ἴδ ἰῃαὶ ρὸ ἄονῃ ἴο ἴῃς ριῖ. ΤὭεσα ὅσ [6 ῥγίησθβ οὗ [Π6 30 
ΠοΓΉ, 811 οὗ {Π6 πὶ, δῃὰ 4}1} ἴῃς Ζιἀοῃϊδηβ, ψΏΙΟἢ ἃ1Ὶ6 ΡΟηΘ 
ἄοψῃ νι (ἢ6 514; νι ΓΠΘΙΓ ἴουτοσ Ζ.εν γέ δϑ;ῃαιηθά οὗ 
{ΠΕ τηϊρῃῖ; δηᾶ [6 116 πηοϊτγουτηοϊβεα ἢ ἐλσγε ἐἠαΐ ὁξ 
5'δῖη Ὁγ [ῃ6 βϑινοσα, δηα Ὀδαγ {ΠΕῚΓ 5ἤδτηα ἢ τΠδπὶ (ἢδὶ ρῸ 
ἄονῃ ἴο {π6 ρἷῖ. Ῥμδίδοῦ 514}} 866 ἴδῃ, δῃαὰ 5}4}1] Ὀδ 3: 
ςοΙηξοτίοα οΟΥ̓ΘΙ 4}} ἢ15 τη 46, ἐϑέ ῬΏΔΥΔΟΙ δηὰ 411] ἢ 15 
ΔΣΤΩΥ 5ἰαίη ὈΥ ἴμ6 ϑυγοσά, 5! ἴῃς Τοτὰ ἀορ. ΕῸΓΙ Πᾶνα 3: 
σδυβοα ΤΥ (ΘΓ ἴῃ ἰῃ6 ἰΔηά οὗ [6 ᾿ἰνιηρ : δηᾶ ἢδ 5}4}} Ὀ68 

116 ἴῃ (16 τηϊάβξιὶ οὗ [26 υποϊγουτηοϊδοα, τι (μοὶ (μαὶ ἤᾶνα Ὀδδθῃ 5]αΐη 
ψ ἢ [μὲ σνογά,᾽" 

49. ΕΡΟΜ. Οἱ. χχν. 12. 
«υἱὰ ἐλεῖγ τεΐρλ1] ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ὀσεαμδό ο7.--ἰὴς ννογάς τηῖρῃϊ δηά τιὶρηϊν 

Ῥαίῃρ υδεὰ ἴῃ ἃ δά 5656. Οἰμεῦν θα (Π6 ψογάβ ταῖρῃϊ βρη : γοΐ- 
«υἱλείαμκαζηρ (μεν παρ. 

αγὲ ἰαέἑά ὁν ἴῃθὰ] 1.6. ψΣ, οὐ, Ὀθβάθ (ἤθη. Τὰ ἴοι ““]αἱά,᾽ 1{ἰ. 
δίνεδῃ, Τ6Δ}5 ΓΑίΠΟΥ Ρυΐ, ερρε ργιρα. 

ζλεηε ἐλαΐ ροὸ ἄρτυμ) ἰμαὶ 16 5ῸΣΘ ἄονγῃ. 
80. ΤῊὮδ ρῥχίποθς οὗ [Ὡς Νοιίῃ δηὰ ἴῃς ϑἰάοηΐϊδηβ. Τδ6 ἔουμμθ δ.ὰ 

ΡΥΙΟΌΔΟΪΙΥ ἴμοβε οὗ ἴῃς ϑγτγίδη εἰαῖθβ, δπᾶ (88 δϑἰἀοηΐϊδηβ σεργεϑεης (ῃς 
Ῥμορηϊοῖδη ῥυῃο ρα} 165 1 ρσϑηογαὶ. 

«υἱἱὰ ἐλεῖγ ἐεγγο7}] Ἐδίμοσ, ἰῇ οἷοδα οοπηθχίοη ΨῈ (Π6 ρῥγεοθάϊηρ, 
δου ἀονγα ἱῦ ὕΠ0 8181, Ὀθοδῦδβθ οὗὨἨ (ηοϊ νι πάϊηρ) ὈΒΘΙ͂Σ ὉΘΣΤΟΣ 
(σου ΠΡ) σοι ΤΟΣ τορι ([ΠΕῪ ἀγεὲ) δϑδμαιηθᾶ. ὍΤἢδ ἰδγηι “Δϑῃδιηθα᾽᾽ 
5 νδηῦηρ ἴῃ ΓΧΧ., δηα 1ἴ οσου 5 ΟὨΪΥῪ Πόσα. 

81. οογιογίφα οὐνῦ αὐ ἀξς τε 1462] Τῆς ΗδΌ, οτάεσ 15: ονεῦ 8]]} 
εἷς τυ] τυά6, 514 πη ἢ (ἢς ϑνοσζά, Ἔνθ ῬΏδγδοῖ δηὰ 4]] ἢΪ5. ΔΥΠΊΥ, 
βϑἢ, ἄο. Τὰς ψογᾶς “"8]αΐῃ ΨΊ... 15 δύ ἢ αἴθ νδητηρσ ἰῃ ΓΧΧ. 
Οη “οοιηίοτίοα;,᾽ οὗ, χὶν. 22, χχχὶ. τό. ῬΒδιδΟῦ ψ01}1} Ὀ6 ““σομηΐοτίοα ἢ 
ὈΥ 186 5ἰρῃιϊ οὗ 411 [656 ῃδίϊοηβ ἰῃ [6 ροἱῖ, βυβατγίηρσ [Ὠ6 βδῖὴς Βυη}1118- 
(ἴοη 845 διπηβο] δηά ἢἷ5 του 6. 

832. 7 ἀατυό εαμδεα ν1» 127707] 80 ΗδΡ. τῇδζρ., Ηρ. ἰοχῖ, ἀξ ἴθίτου, 
85 8}] [06 νεγβίομβ δχοορί υ]ρ. Ταγουρβουΐ (Π6 ῥρδββαᾶρθ ““ἴο οδιιδ8 
ΟΥγΟΣ ̓ἢ 15 ΤΏΙ ΟΥΤΑΙΥ͂ εμιρί ογοά οὗ {π6 σομάιπεοϊ οὗ [ῃΠ6 νᾶτίοιιβ παίϊουβ ψῆθη 
οὐ ἴἢε βἴαρε οἵ Βϊβίοσυ. [ξ υϑεὰά οὗ [εονδῖ ποτα τ νου] Ὀς Ἰηἰεηἀ θα ἴο 
ἜΧΡΙ685 ἃ νἱν!ἃ οοηίγαϑεί---:Ἰς 15 δ 0 υἱ ἰτηδίθ! Υ ρυΐβ 8 ἴθσσοσ οὐ [86 
ψνουα θη ἢ6 ᾿πίογροβθοβ ἴο ονθυΐθσον ἰμθθα ἰγγαηηΐοαὶ δπὰ νἱοϊδηΐ 
Πδίοηβ ; οἷ. 15. ν]}}. 12. ΤῊΪ5 ϑοιῃονηδίὶ 56 η ΒΕ 008] δηι {Πδϑὶς 15. ποὶ 
παῖυγαὶ, δὰ ἄοσθα ποΐ μδυτηοηΐβο ἢ [6 ποχὲ οἰαυῦβο. [{  ές τϑύγουῦ Ὀ6 
τοδὰ, {ῃ6 ρονεῖ οὗ Ῥῃασδοῦ δηᾷ [86 ἰδύγου ἢ6 οδιιβεα ψου]Ἱὰ Ὀ6 αἰγὶ ρυϊοά 
ἴο [ἙὨοναῇ. Βυὶ (ϊ5 15 δὴ ἰάδα ουξ οὗ Βαυτθοην ΜΠ ἴἢ6 ν ΒοΪε τερτε- 
δϑηϊδίίοη, νν ὨΙσοἢ Δϑοσῖραβ [86 ϑυργειηδοΥ οὗ (Ὠ6 Ρθορὶθ5 παπιθα ἴο (ἢοὶσ 
ονν νἱοϊθηςα οἵ ἴο ἴῃς ρ᾽ δ οὗ παῖυσθ. [{ ἰ5 [δῖ (86 ροϊμιί ᾿πϑἰβίθα ου 'π 
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Ἰαϊὰ ἴῃ ἴῃ6 τάς οὗ ἴπ6 υποϊτουμηςϊοοα νι Ζλερ, ἐλαΐ α7ὲ 
βἰαη ψ ἢ (ἢ6 σνοσά, ἐῶ ῬΏδσγαοῃ δηᾶ 4}1] ἢϊ5 σι] πὰ 6, 
841 [ἢ6 1,οτά ον. 

8}} {πε56 σμαρίοσβ οὐ {86 παίϊοῃβ {πὶ {πεὶσ ροννὸσ νγὰβ ἃ βε] "εχαϊδἴϊοη 
δια το ρ 6] οὴ ἀραϊηϑὶ [εἤόνδῃ, δπά ἔοσ (815 [ΠΟΥ ρου 5ἢ ὈΥ ἴῃ βυνοτά δηὰ 
ἃτ6 ἀοοιϊηῃδά ἴο οἴεγῃδὶ ἀἰδῃοηουγ. [{ 566πὶ5 δἰτηοϑβί ἱτηρογαίίνα ἴο τείδίη 
ἀῖς ἰοττοῦ, δῃὰ δἱίθγ ἴῃς νϑὺῦ ἴο ἴη6 3τα ρετῖ3.--- 07 ἀξ σατέσεαά ἀξΐξ ἔ6 7707... 
{πογείοσα ἢ6 5}4]1 "εκ ἰαϊά, ἄς. ὅ0 ρυοῦδοὶυΥ Ταῖρ., νν  ἢ ραταρῆγαβαβ 
ἃ5 ἴῃ ζζ. 23, 24, 25, 26. ΙΠΆ]ΑΙΥ [εγ. ἴῃ ἢΪ5 (οι. οἡ ΕΖΕοϊ.; δῃὰ 50 
ἴῃ σορίθ5 οὗ [ῃς [,ἀἱ. 

ΘΕΈΘΟΝῸ ΘΒΟΤΙΟΝ. (ἢ. ΧΧΧΙΙΠ].--ΧΧΧΙΧ. ῬΕΟΡΗΚΟΙΕῈΒ ΟΕ 
ΙΒΕΑΕΙ, 5 ἘΒΕΞΤΟΚΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΕΤΕΚΝΑΙ, ΡΕΑΟΘΕ. 

ΟἿὯΪΥ οπεὲ ἀδίε ἄρρεᾶγβ ἰὴ σοππαχίοῃ ἢ [Π656 ργορἤθοῖθβ, ἴπδὶ ἴῃ 
ΧΧΧΙ. 21. ΤΒουρὰ [Π|5 ἀαῖθ ἀοα5 ποῖ βίαπαά αἱ {86 Ὀεριπηΐηρ οἵ ςἢ. 
ΧΧΧΙΣΙ. σέΦ.) ἴἴ ΤΏΔΥ Ὀ6 Π6]4 ἴο ἱπάϊσαϊα (Π6 {ἰπ|6 ΠΟΥ ἴο ψὨΟἢ [86 
Ὑν}0]6 βενθη σμδρίθιβ 86 ἴο Ὀ6 δϑϑιριιεά. Ὅῆδγα 15 βοιῃδίἰηρ βυβρίοίοιι, 
Βονόνασ, ἴῃ μα ἀδίε οὗ [ἴῃς αγῦῖναὶ οἵ ἴῃς {ιριεῖν65--- ἢ ἀαγ οὗ ἰθηιἢ 
τηοηῖῃ οὗ ἱννε! Π γεαῦ---Πεδυΐγ, ἃ γελγ δηὰ ἃ δα] δίϊοσ ἰῃς [4]] οἵ (ἢς οεἰΐγ. 
ΤῊΣ ὅγχ. τοδά οὐ ϑυρρεπίβα εἰθνθηῖ γοϑαγ, ψὨ ἢ νου εν δῦουι 
δὶ χ τ οητὴβ ἰοῦ [6 πδννβ οὗ [6 οἰ 5 (4]1 ἴο Ὀ6 σδιγίθἀ ΌΥ πηθβϑθηρεῖβ ἴο 
16 εχὶϊαθ ἴῃ Βαρῦγίοη, δῃὰ (1}}5 ἀαΐθ 15 ΠΟῪ ΝΕΓΥ ΘΈΠΘΟΓΑΙ δοσορῖθά. 
Τῆς ναγίοιιβ ομαρίθιθ ΠΊΑΥ ποῖ 4}} Ὀαεϊοηρ ἴο ἰἢε βϑῖ:ὴε ρεποά. Τἢα 
ἀδίε5 ἱῃγουρβουϊ ἴἢ6 θοΟΚ ἀγα 11{||6 εἶβα τἢδη συ ῦτῖοβ οὗ ἃ ὑοῦ σϑμογαὶ 
ἰεϊηά, υπάεν ψῃϊςῖ, ἴῃ ἀδίδι!ς οὗ τόσα ῥγεοῖβα ἀδίβὶ]5, ἃ τα ῦοι οἵ ἀἰ5- 
οουτβαβ, Ἔχίθηἀϊηρ ονεῖ σοηβιθγβῦ]Ὲ ρεοάς, πᾶν Ὀδθη στοιρεά. ΤῊΒ 
οσσυραίϊοι οὗ ρατὶ οὗ [μ6 σου πίγ ὈΥ Εάοιῃ (χχχν. 36) ψοι]ὰ ποὶ ἰακα 
Ῥΐίδςθ 75 οἷοβα ὑροῃ (ἢε (4]} οὗ [6 Κιηράοῃι; δῃὰ ρεῦθδρϑβ ἴδ βίαι οὗ 
ἀεβροπάθηου οὗ ἴδε ρεορὶς δηὰ (Πεῖγ ββῆβε οὗ βἰῃίι π688 (Χχχὶϊ. 10) ννὰ5 
οὐδ νΐοϊι [6 [4}} οὗ [ῃῈ σουηίγυ δηᾶ ἴῃς σοπῆχτηδίοη οὗ ἴῃ 6 ρτγϑαϊοι 3 
οὗ [δὲ ριόρῇμεῖ ἰοοῖὶς βοῃια (ἰπηθ ἴο ογθαΐθ ἴῃ {μεὶσ τηϊπαβ.Ό Τῆς ρῥγεοίβα 
ἀδίθϑ ἃγα οὗ ᾿{{|6 σοπμβοαίθηςα, 1 15 {86 σοῆσγαὶ 5 πδου δ᾽οηα τἢδί 15 
ἱπηροτίδηί. Τῆα [4}} οὗ ἴῃ6 ΟἿ 5 ργεβιρροβεά (χχχὶ. 21), ἴῃ 6 ονεῖ- 
(γον οὔ {Π τουδὶ μουϑε (χχχὶν.), [ἢ Ἔχε ϊποϊίοη οὗ [Π 6 πδιοηδ! ν (χχχνὶ.), 
16 ἀϊξρογβίοῃ οὗ [Π6 ῬΡθορὶβ διμοὴρ 411 ἡδίοῃβ (χχχνὶ, τό “4.), [6 οσσι- 
ΡῬαϊϊοη οὗ ρατί οὗ (886 οουπηίγυ ΌΥ Εάοταῃ δηὰ ἴθ πεὶρῃρουτίηρ {ΠΡ 68 
(χχχνυ. ; οἴ. [ετ. χ]!Ἱ.), δπὰ [6 οοτηρ]εῖε ργοϑβίγαιίίοῃ οὗ πγδη β τηϊη 5 ἀπά θγ 
(δεῖν σα] δηλ 165 δηα [26 ἈΠ ὈΘΑγϑΌΪς θυτγάδῃ οὗ [86 βίη ἴῃδὶ ἢδΔα οοοαβίοποά 
Ἰνάοτηδηΐϊβ 50 ὈΠρΑΓΔ]]6]6α (1,8πι. 1. 12, 11. 13, 20, ἄς.). ΟἿΪΥ [δε ρτο- 
ῬΠδὶ βιοοὰ εγεςῖ, ΨνὮ116 411 οὐβαῖβ νεῦσε ονθγναιηθα ἰῃ ἀεδραὶτ. ΤΏ 
στεδίηθββ οὗ 6 υΪονν δὰ βιυππηθά ἴἤδπι, δηὰ, 85 [ἢ 68 οὴν Ποῖ δά [ογε- 
δῆθεν (χχῖν. 23}. ἃ ΒΟΥ δὰ ἴδ] θὴ οὐ ἴθ. Υεῖ ἴῃς ᾿,ογτὰ δὰ ποῖ 
ταδάδ ἃ ἢ}} θη οἵ ἰβεδοὶ. Τῆο οἱ οἵα ννὰ5 οἰοβθά, Ὀυΐϊ ἃ ἤδνν οἵ νὰ3 
δῦοιϊξ ἴο ορεῃ, δηᾶ ἃ πὸνν ἰβγϑεὶ δρουΐ ἴο αῦῖϑθ. [[{ 5 οὔ ([Ὠ15 ἢδνν οσαὰ [δῖ 
ἴπΠ6 ΡῬγόρμεῖ 88 πον ἴο βρθαῖ, δπὰ οἵ ἴῃς Ὦορϑβ οἵ (ῃ6 ἢδνν ἴβγδ6ὶ δι) οὗ 
ἴῃε σοηάϊιϊοηβ οὗ Ὀεΐηρ διηργαοεά ἰῃ ἱϊ. [{ ἰβ ἰῇ (ἢ6ϑ86 ομαρῖίοτβ (μαΐ 
{με Ῥτορμεῖβ σοπιπθυιοηβ ἴο ΟἹὰ Τεβίδηιθηΐ [μϑοϊορυ αγα οἰϊεῆν τὸ "6 
ἰουμά. Ὑδα ραββᾶσε σοηίδίηβ [ῃ656 ρϑηδγαὶ οοῃοθρίϊοῃβ :---- 
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ΕἸτϑῖ, οἢ. χχχῖ. Τῆς ἐπποϊίΐοη οὗ [πΠ6 ῥρσοόρῆσὶ ἴῃ ρῬγεραγαιίοη ἔοσ (ἢ ς 
ΠΕ ἃρ6. [115 ἴο ἀυναίκεη [ἢε τογ8] πη, ἴο ογεαίθ {Π6 βδεῆβα οἵ ἰπάϊ]- 
νυ] ψοσί ἢ δηὰ σεβϑροῃϑι ΠΥ, δὰ ἴἰο σεν ἰπαὶ ἴῃς σοπάϊτοηβ οὗ 
Ῥεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς πδν ἴϑγβϑὶ ἃ.ὸ τῇογαὶ ΟὨΪγ. ΤὨϊβ σπαρίοσ ἀδῆμοθα ἴῃς 
Ὀίδοα οὗ (με ἱπάϊνι 41 Πυχήδῃ τηϊηά, δηᾶ [18 ἀυίϊ65; [μ6 ἐο]]οννην 
σΠδρίοιβ ἀθϑοῦ 6 σαί ποῦ τῆς ἀἰνίης Ορογδίϊοηβ ἴῃ Ὀγϊηρίηρ ἴῃ (ἢ6 ΘῈ 
δηᾷ ρεγίεοϊ κιπράοιῃ οὗ ἴῃς 1οτά. 

ϑαοοῃά, οἢ. χχχὶν. Τα τογὰὶ ἤοιβθ, ἴῃ6 βῃβρηδγάβ οὗ [ἢ6 ρβθορὶο, 
Βαὰ ἀεϑβίτογοα δἰἶκὸ {πϑιηβαῖνοβ δηά (ἢς ἤοοϊκς (χνὶὶ., χίχ. 14). ὙΠ 1οὐὰ 
Ὠίτηβε] ψν}}} τακα ἴῃ μδηά (Π6 ραϊπογίηρ οἱ ἢΪ5 βοδιἰεγεαὰ 9ῇδθερ ἱορείμευ, 
δηὰ 1ῃ6 ἐξεάϊηρ οὗ ἴ[βϑῃ Ὠοποείοσι ἢ ; 6 Μη] δρροῖϊπίὶ ἢϊ5 βογσνδηΐ ᾿ανίά 
ἴο ἰεδὰ {πῃ θῃλ. 

ΤΗιϊτά, οἰ. χχχν.--νὶ. Ὅὲ Ἰἰδηάᾶ, ἴῃς πχοιπηίΐαϊηβ οὗ [5γδοὶ, ἀβυγρϑᾶ ὉΥῪ 
416 Ώ5, 5811 Ὀ6 τεβοιεά ἔγοιῃ {Πεὶγ συᾶβρ δηᾶ ρίνθη δραΐη ἴο ἴπῸὸ ρβεορ]ε 
ἃ5 οὗ οΪά. Τῇῇε σερτοόδοῖ οὗ ῬΆΓΓΕ ἢ 655 5}4}} 0 ἰοῆροι οἱεανα ἴο 1ἴ; ἴῃς 
τηουηίδίηβ οὗ [5γδϑὶ 58}4}} 5δῃοοί ἔοσίῃ [Ὡδὶσγ Ὀσᾶμοῆθβ δηά γ16]4 (παῖς ἤπιϊξ 
ἴο πε Ρεβορὶβ, δῃά πηδῃ δῃά Ὀεδϑί 5}4}} θ6 τα} 1 ρ1164, 
Εουτ, οἢ. χχχνυνὶ. 76 ἡδίίοη ἰ5 ἀθδα δηὰ 115 θοηδ5 Ὀ]εδοῃοά, Ὀυϊ 

[Π6γ6 501} Ὀ6 8 τεϑυγγεοίίοη οὗ ἴ[πῸ ἀδαά ρθορὶδ δηῃά ἃ γτοϑίογδίίοη οἵ (ἢ θ 
ἴο (Πεὶγ οὐνῃ ἰαηά. ὕνο Κιἰπράοιῃβ 5}.4]}] πὸ τόσα δχὶϑί ἴῆσγε, Ὀὰΐ {86 
Ιοτά᾽β Ρεορῖὰ 5141} θῈ οὔθ, πᾶ ἢϊ5 βεύνδηΐ [αν α 5}4}1 Ὀ6 Ῥσγίηοε ονεῦ 
(δηλ ἴοσ ὄνϑυ. 
ΕἸ, οἢ. χχχν. ---ἰχ ὙὍΤΠδ ρεᾶοο οὗ ἢϊθ Ρ6ορ]δα 5}4}} θὲ ρεγρείμαὶ. 

Τῆς 1, ογὰ 584}1] Ὀὲ {μεῖγ δνευἸαϑίίηρ ἀείεδποαθ ἤδη (ἢς ἀγηλῖεβ οὗ ὅονσ 
σοπῖὸ ὑρ ἔγοτῃ {86 υἱἱεγπηοβῖ γορΊοηϑβ οὗ {ῃ6 δαυίῃ, ψ ἢ 41} [ἢ 6 πδϊϊοηβ νυν] οἢ 
ἢδνα ποὶ Ὠδαγὰ [ϑῃονδῇ᾽ 5 ίδπηια ἢοῦ 566 ἢ]5 ΡΊΟΥΥ, ἴο 855411 815 Ῥθορὶε, 
ἄταινῃ ὉΥ (ἢ6 Βορε οὗ θουμα]εβ5 μ᾽ υπάσσ, [Π6Ὺ 58}4}} Ὀ6 ἀεβίτογεὰ ὈΥ ἤτε 
ουὔΐ οὗ Ὠοάνβῃ. 

(΄σηΗ. ΧΧΧΙΙΠ]. ΤῊΞ ΕΥΝΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤ. 

ΤΠοΟῸΡΉ [Π6 ῥτορῆθίὶ βϑθεὴβ ἴῃς Ἵοπϊοῦ ἤριγε ἴῃ [86 ομαρίοσ, ἢδ ἰ5 
ΤΟ Δ} γ Ὀκὶ [ἢ6 τηδάϊιτ ἰὨγουρὴ ἤοτὰ ἴΠ6 ΡΓΏς1ρ]65 οὗ [ἢ6 πονν Κιηρίομη 
οἵ ἀοὰ Δπηὰ δε σομαϊίοηβ οὗ εδηίογίηρ 1 δα δπυποϊαίεα. Ὑμεβα Ρηη- 
εἶρ]εβ ἀγα : (1) ἴ8δι αοά ἀεβίγεβ [μαὶ τηθὴ 5βου]ά ᾿νε. (2) ὍΤὴῆὲ πον 
15γ8 6] 5841} θ6 σομηροβθα οὗ πηθι]θῖβ ΠῸ επΐογ ἰἴ ἱπαϊν 4 }}γ. (3) 
ΤῊς οοπά!τίοῃ οὗ εἐπίοτηρ ΟἹ πιδη 8 ρατί ἰ5 τερεηίδῃςαε. (4) Μδη ἰβ 
ἔγεθ ἴο σερθηῖΐ---ἰο ἀο σοοά οΥ ἀο δν!]. ΤΠδε τἱρηϊΐζεουβ τηαν [411] τοπὶ 15 
τρηϊδουβηεθβ δηα 51; δῃὰ (Π6 ϑἰπηδὺ ΤὩΔΥ ἰἀτῃ ἴγοηι ἢ15 ΕὟ}] δῃα ἀο 
ΤΡ] θουβηθθ5. Ηδ ἴδαι ἀοσὶῃ τἰρῃιθουβηθββ. 5041} ᾿νε ; δηὰ (δ 5οὺ] 
[Παἱ 5ἰπηθίῃ 5881} ἀϊ6. Τθθδε ῥυγηοὶρ] 65 οὗ ἴῃς ψοσίῃ δηὰ ἐτεεάομῃ οὗ 
(Π6 ᾿πμάϊνιἄιιαὶ τηδη, ἱμουρἢ Ἰαϊεηϊ ἱῃ τη ῺΥ ρᾶτίβ οὗ ἴῃς ΟἹά Ταεκβίδιηεηϊ, 
δὰ Ὥδνεῦ Ὀδεὴ βἰαϊθαὰ 50 δχρ] ον Ρείογθ. ὙΠΘΥ ἃ ὯΟ τωοσε {138 ῃ 
ψΜαΐ 41} πθὴ Ψ1}} πον αἰϊονγν. [1 ργεββεὰ ἱπάθθα δηὰ τερασάβα 85 
Θχῃδιιίϊνα (45 θυθυγτηρ 'ῃ (ἢἰ5 Ρτορῃεῖ ἰ5 ργθϑβεὰ ἴο ἢἰ5 ἀϊβαἀναηιδρε), 
(ΠῈΥ τηΐϊρῃϊ βϑθθῆὶ ἴο ἃϑοῦθα ἸΏΟΤΘ ΡΟΨΟΙ ἴὁ δὴ ἴπδῃ ἢθ ροββεββθβ, 
Βυΐ ἴῃ συρθθοαιθηῖ οπαρίθιβ ἴπ6 ῥσόρμεῖ 1ὰγβ βυβηοίθηϊ ἐπ ρῃδοῖβ ἀρο 
[86 ορογαϊΐοηῃ οὗ Οσοὰ ἰῃ τεροησγαίϊηρ [ῃ6 ἱπμάϊν!ἀυδ] τϊηὰ δηὰ ἴῃ 
[ουπάϊηρ ἴῃς πεν Κἰίῃσάοῃ. [{ νοιυ!ὰ Ὀὲ ἃ πον! ἱηάἀδοὰ 1 δὴ ΟἹὰ 
Τεβίδιμθηϊ ΥΠΕΙ γεγα ἰουηἢ δου ηρ ἴοο το ἢ ἰο τῇδ δηῃηά ἴοο 
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88 Αραΐη [6 ψοτά οἵ ἴπΠ6 ΓΟΚΡ σᾶπη6 ἃηϊΟ 1Ώ6, βγη, ϑ0ἢ 
5 οὗ πηδῃ, Βρ6ᾶΚ ἴο [ῆ6 ΟΠ] άτθη οὗ [ΠΥ ῬΘορΙβ, δηὰ 88Ὺ υπῖο 
ἴθ, ΘΙ 1 Ὀπηρ [Π6 ϑνοσά ὕροῦ ἃ ἰδηά, 1 [ῃ6 ΡΘΟΡΙδΘ οὗ 
[ἢὴ6 Ἰαηά ἴακ6 4 τηδῃ οὗ πο ῖγ οοδϑβίβ, δηᾶ δεῖ ἤϊστη ἴοσ [ἢθὶγ 

3 δῖοι, δη : 2. ἤδη 6 5θαῖἢ [μ6 ϑνοσζὰ σοηα ὑροῦ [ἢ ἸΔηᾶ, 

11||6 το σοά. ΤἬσα 15 ἃ σουίδϊ ἢ ναροδηθδθβ ἰῃ [Π6 ργορ ει ἀε]]ποδίϊοη. 
1 ἰ5 ενϊάθηῖ ἴπαὶ μα 15 τηονϊηρ διποηρ γα]ρίουβ ῥγϊ ποῖ ρ]65, απ ἴμδὶ 
(6 δηυποϊαίίοη οὗ [Πότ 15 ἢ15 οἢϊεί ἰηϊογοβδῖ; [6 [6 δηὰ οἰτουτηβίδηοοβ 
ἷπ ψ ῃϊ ἢ 1ΠΕῈΥ 5}4}} ορεσγαία ᾶζὸ Ἰοΐϊ ἰηάεδηϊ6. ΔΝΏδη ἢδ βᾶγ8 (παῖ 16 
ΠΡ ΘΟ 5Π4}} ἴνε ἀπά [Π6 βἴπηεσ ἀϊθ, ἰῃς αυεδίίοη, ΝΥ ΘΠ ἡ ὨδιΌΓΑΙΥ 
οὐσυγθ. ΝΟ ΡῬγξοῖβθα ΔΏΞΜΟΣ 15 ρίνθη. Βυϊΐῖ ἴΠεγα ἢἤοδίς Ὀείογε ἷβ νὶδνν 
Δ ΔΡΡτοδοῃὶῃρ οτίϑῖβ. Τὴδ δανθηΐ οὗ [δε ποῦν εγὰ ῥσεβεηΐβ ἰἴ56][ δ5 
ἃ τῃοιηθηΐ οὗ {πὶ δῃὰ ἀδοϊβίοη; 1 15 {κὸ (86 ἀρργοδοῦ οὗ νᾶσ ὕῥβροῃ 
ἃ ὈΘΟΡΙΕ (συν. ι---6). Ὑῃε τουμδυκαῦ]α ρᾶβθαρα οἷ. ΧΧ. 33--44 ΤΩΔῪ ὃὈ6 
σοιμραγδαὰ ἴῃ βῃρρὶθμηθηὶ οὗ ἰῃ6 ργεβεηΐ ομδρίογ. 

ΤῊδ ομαρῖίεγ σοηΐδίηβ ἢ 656 ραγίϑ: ς᾽ 
(1) υν. τ--ἀἼ. 1|]ιϑιταϊίοη ἰάθη ἴτομι [1{6---ἰῃε ρατί οὗἩ [Π6 νναϊοιηδῃ 

ἴῃ ψγᾶγ. [{ 15 ἢἷβ ἀυ ἴο ]ονν [Π6 ἱπιπηροὶ ννῆδη ἀδηροσ ἰς σοιηϊηρ. 
1{ δ ἀοαϑβ 50, ἴδε ίαία οἵ ἴἴοβε ῆο ἤδαγ ν}}} 116 αἱ {ποὶσ ον ἄἀοοτ. 
ΠῚ Ὡς (4115, [6 Ὀ]οοά οὗ ἴῃοξ6 (μαΐ ρϑυϊϑῃ ν}}} θ6 οἡ [5 ῃεδά. 

(2) υν. Ἴ-ππο. ϑυοῇ 5 (ῃε ρΡίασοε οὗ ἴμ6 ρτορμεῖ: (86 βᾶῖα ἢΐβ 
ἀυι165 ἀπ ταϑροηβὶ ΒΠΠ|165. 

(3) νυ. ιο--Ὧὧο. Τῆς ἰ5 (ἣς ρίδος οὗ [π6 ργορδεῖ, θυΐ [86 5ἰδῖα 
οὗ [πε Ρεορ ! ε᾽β ηὐἱϊπά 15 βοὴ {πᾶὶ ἢ15 ψαγηΐϊηρθ ΠΔΥ Ὀ6 δα ἀγεβθθα ἴο 
ἀεαΐ εατθβι Τμαὶγ οδ]απλἶες να βἰυμηπθα δηᾶ ρᾶγαϊγϑοὰ ἴῃς Ρϑορὶθ; 
[ΠΕΥ ἴεεὶ ᾿γίηρ ὑηάοῦ δὴ ἱστονοοδῦϊα ἄοομι, δηία! θα ἀροη τε ὈΥ͂ 
{Π6}γ ραᾶϑί Ὠιἰβίουυ-τ- του ῦ ἰῆβ Ὀ6 ἸΡΟῚ ι15, ψῈ ῥῖῃ)θ ΔΨΑΥ ἰὴ Ποῖ ; Βονν, 
[Π6η, 5}4}} να ᾿ἱνεῦὺ Νοιμίηρ ἰβ τεϑεγνεὰ ίοσ ἰδ Ὀπΐ ἴο. θδᾶγ ἴΠ 6 
ἱπαχδυβι Ὁ] 6. ΡΘΠΔΠῪ οἵ {πεὶγ ραϑὶ δν]}, τη}, κα ἰλοβα ἴῃ τῃ6 ψ]]}- 
ἀξγηεβθ, [ΠΟῪ 1Δ}1] ρῥτοβίγαίϊεἃ Ῥδηθαίῃ ἰἴ. [Ϊὶἢ δῆβψεν ἴο (ἢ]5 βίπροσ 
οὗ ἀδδραὶγ οογηθβ ἰ(ἢ6 νοΐοε ἔγοπιὶ ἤδάνθῃ ψῈ ἢ ἴγχο σΟηΚΟ] ]ηρ ΜΨΟΣάβ : 
ἢτβὶ, ἰῃαι [6 ονδ 85 ὯῸ ρ]θάβαγα ἢ ἴῃ6 ἄἀξαίῃ οἵ ἴΠε βἰηποσ, Ὀαΐ 
ἀεβῖγεβ [μαΐ 4}} ϑῃου]ὰ ἰαγη δηὰ ἰἷνε; δηᾶ βεσοῃάϊυ, ἰΐ ἴβ ηοΐ ὈΥ (δαΐ 
ὙΠΙΟἢ τλθη ἤᾶνα Ὀδοὴ (αὶ ἴΠδῪ 5}4}} ὃς ἡυάρεά, Ὀὰϊ ΟΥ̓ ἴμαὶ ψῃς ἢ 
[ΠΕΥ 5841} θεοοῖηβ. ΤΈαδ ραβδὶ νυυῖίθβ Π0 ἱγτενοσϑῦϊα ἀοοτ ονϑῦ τηθῃ. 

(4) νυν. 4“1---2Ὶλ0. Ευρὶτνε5 ἴτοῦλ [άδεα ἀγγῖνε δηιοὴρ ἴῃ6 δχὶϊοβ 
βαγίησ, [ῃ6 ΟΥ̓ 15 ϑπλ6η. ΤῊΪ5 σοπβιτηδίίοη οὗ 41} ([ῃ6 ῥσορῇῃεῖβ 
Ραϑὲ ργεάϊοϊΐομς ορθὴβ δὶ5 τοι δημᾶ ρῖνεβ ῃΐπὶ ὈοΪάη685 ἴο δαάγϑβϑς 
ἢϊ5. οουπίγγιηθη. Ηδ ρῥτιοοθεάς ἴο ρδ55 Ἰυάριηθηΐ οἡ ἴῃοβε ἰεΐ ἴῃ ἴῃς 
Ἰαπά, δῃὰ ἴο βίαίϊε ἀῃδνν (Παὶ [6 σοῃάϊιίοης οὗ ἱπμου ηρ (ἢ Ἰδηὰ δγὰ 
ΟὨΪΥ͂ τηογϑὶ. 

(5) συν. 30--332. ἼΠε σοπῆστηδίίοη ν Β] ἢ (ἢ6 (411 οὗ [6 οἰ σάνε 
ἴο ἴη6 Ρτορμεῖς ραβί ργεάϊοϊϊοῃβ ἀνγακοηβα (ἢ6 ἰηΐεγεβδί οὗ ἷ5. (6 ΠΟ 
Θχὶϊο5 ἴῃ ἢπὰ δηᾶ ἢϊ5 ψοσάϑ. 
1. -6. ΤῊΑ ΠΠυΞιταιοη.---ἀυἱ οἵ {πε νναιϊοτηδη ἴῃ νᾶ. 

, 3... ὁΓ τἠεῖν ερα515} οἵ ὉΆΘΙΤ ΠἩΌΠΙΌΘΣ, ἰγοπὶ διηοηρ ἴπεπὶ, οἱ. 4 ζίηρε 
ἴχ, 17. 

ΤᾺ, 
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Ὧδ6 Ὀ]ον {86 {τυπηρεῖ, ἀηὰ ψψάγη [Π6 ΡΘΟΡΙΘ; ἴἤξη ΏΟΒΟΘν ΕΓ ας 
Πεδύθίῃ ἴμ6 βουηά οὗ ἴπμ6 ἱπιηρεῖ, δηά ἰαἰκείῃ ποῖ ψατζηΐηρ ; 
1 τῇς βυννογὰ οοΐῆθ, δηᾶ ἰαἶκα ἢ]ΠπΠὶ αῦύνᾶγ, 15 ὈΪ]Ϊοοα 5}4]} Ὀ68 
ὉΡΟῚ ἢ15 ον δοδά. Ηδ Ὠρϑασζὰ [ἢ6 βοιηά οὗ [6 {γπηρεῖ, ς 
δα ἴοοῖϊς ποῖ ψασζηίηρ ; 15 Ὀϊ]οοά 5}41]1 6 ἀροὴ ἢ. Βυϊΐ 
ἢς ταδὶ ἰακείῃ ψαγῃΐηρ 514}1} ἀδ νοῦ ἢ15 δοῦ]. Βαΐ ι [ἢ6 ὁ 
ννδῖοπιηδῃ 566 ἴῃ6 ϑνοσα οοΙη6, δηα ὈΪοῦ, ποί [6 {τυπιρεῖ, 
δΔη4 [Π6 ΡΕΟρΡΪΘ δὲ ποὶ ψγηθᾶ; 1{ ἴῃς βϑψοτγα σομλθ, δηα ἴακα 
αἢ}) ῬΘίβοὴ ἔἴοιῃ διηοηὴρ ἴμεῃ, 6 15 ἴαίκεη χῆσα» ἰῇ 185 
ἸΠΙΖΌΙΥ; Ὀὰϊ Ὧ15 ὈΪοοά Μ1}} 1 τϑαιῖτα αὖ [ῃ6 ψδιοῃηδη 5 
Ὠδηά. 80 ἴδμου, Ο 5οη οὗ τηδῃ, 1 αν βεῖ ἴῃ66 ἃ γνναϊοῃῃηδῃ 7 
πηΐο ἴπΠ6 Ὠου56 οὗ [51:86] ; [Πογοίοσγα ἴῃοιυ 54] ἤθαῦ ἴῃ6 ψογά 
αἴ ΤὯΥ τοῦ, δΔηα τ ἴμθηλ το 6. Ὁ ΏΘΩ [ 54Υ πηΐο 8 
[η6 ψνιοκεά, Ο νιοκεα παρ, ἴῇοι 5ῃ8]0 δίσεὶγ αἰ; 1 του 
ἀοβὶ ποῖ βρεὰῖκ ἰο ψάῃ [τῃ6 ψιοκεα ἔἤτοπιὶ ἢἰ5 ψαγ, [Παΐ 
ΜΙΟΚΟα γιαηε 5141} ἴθ ἴῃ ἢ15 ΠΙΌΪΥ ; θαΐ Ὧϊ5 Ὀ]Ϊοοά ΜΗΠ11 
ΤΟαυγα δὲ (πἰὴ6 δηά. Νανογ6]655, 1 του ψάγη ἴἢ6 9 
ΜΙΟΚΟα οὗ 15 ψᾶὺ ἴο τὰτἢ τοι 1ἴ; 1Γ ἢ6 ἀο ποῖ [τη ἴτοτ 
Ὦ15 ΨΥ, Ὧ6 5}.8]} ἀ16 ἴῃ Ὧϊ5 ἱπιααθγ; θὰϊ του Βαβὶ ἀεἰϊνεσθά 
[ἢν 50}. 

ὙΤπμοτχγοείογθ, Ο ἴμοι βοὴ οὗ ἴδῃ, 5ρθαῖκ υηΐο [6 ἤοιι56 οὗ το 
15.886]; ΤΏ γα 5ρεδῖϊζ, βαυΐηρ, [ξ ΟἿΓ ἰγδηϑρΊ Θ5: 005 Δηα ΟἿΓ 

8. Τῇε ἐπιηροεῖ νγὰβ {πὸ οῖρῃμαὶ οὗ ἀδηρεγ, Ηοϑβ. νἱϊ, «; Ατὰ. 11]. 6; 
ε΄. νἱ. 1. 

: 4, δ. Ηε [παι Ποαγείῃ (86 ἰτατηροὶ δηά τἀκεῖ ποῖ νναγηΐηρ, ἢΐβ 
Ὀ]οοά 5ἢ.411] θ6 οἡ ἷβ οῃ μεδὰ; ἢδ 15 γεβροῃβιῦ]α ἔοσ ἢἷ5 ον ἀδθδιὶ, 
ὙΝὨΙΟἢ 58}8]} ηοὶ Ὀε ἰα]4 δἱ (ῃ6 ἀοοσ οὗ [πε νγαϊοδιηδῃ. 

6. ΑἸΓΒΟΟΡὮ ἴῃ Ψ. 2 [6 μονδὴ 5 βαϊὰ ἴο Ὀσγίησ [86 σνοζὰ ὑροη (δ ς 
ΡΘΟΡΙῈ (χὶν. 17), δῃὰ ῥγεβι δ Ό]Υ ἴον {μεῖς δίῃ, ἴῃ6 ἰδηριιασε οὗ (ἢς 
Ρίεβεηΐ νεῦβα ἰθδαβ ΟΥ̓ΘΣ ἴγζοιῃ [86 ἱ]]κίγαϊίοη ἴο (ῃ6 [Ὠϊηρ τηθδῃΐ ἴο 
Ὀ6 ΠΠ]υϑίγαϊοά. 

1--9. ΘΙμαγ ἴο [Π6 ρατί οὗ [86 νδιομηγδη 5 ἰμαΐ οὗ [Π6 ρσορῃοί. 
Γῇ. οἰ. 111, 17 55. ὙΠα 6ν]], σογγοβροπάϊηρ ἴο ἴπΠ6 βψοσὰ ἴῃ [ἢ 11105- 
ἰγαϊΐοῃ, ἴῃ ταραζὰ ἴο ψηϊοἢ [Π6 ργοόρῃοῖ ἰ5 ἴο ννάσῃ ἴῃ6 ρθορὶθ, ἰ5 ἰεξ 
υἀπἀεπηθά. Α5 ἴῃ [μ6 οαβ6 οὗ 8}} ἴῃ ρτορῃοῖβ, βονονοσ, ἴῃ6 τυχηϊηρ 
Ροίΐπί ἴῃ [Π6 ἰοσίυηθβ οὗ ἴῃ6 Ὄχὶ]δβ ἀρρεαγθὰ ἴο ΕΖεκ. οἵ {ῃ6 παίυχε οἵ 
ἃ αἰνίηα ἱπίεγροϑιτίοῃ δηᾶ Ἰπάρτηθηϊ, δπὰ ἰξ 15 [15 ρέποσαὶ ἰάθα (μαὶ 
σοΪουτβ 5 ἰδῆριιασα. Εχοαδρίὶ ἴῃ ἴἢ6 ἴνο οὐ ἴζγεε ρδββαρββ, Χὶδ. 5, 
ΧΧΧ. 3, οἷ, ΧΧΧΥΙ, 10, ἴῃ6 ἀν οὗ (6 Γοτὰ 15 μοί τοίδεσζϑα ἴο ἴῃ ἘΖεκ. 

10--20. Τεδροπάδμηου οὗ ἴῃς ῥβορ]θ, τραϊκίηρ [πὸ ρυορμεῖδβ ἀρρθδὶβ 
ἴο ἰῃδιὰ οὗ ἤοῃς εῇξοι. Ἀδθίμροναὶ οἵ ἴῃ6 ἀδβραὶγ ὈΥ ἱνγο ρτυδοίουβ 
τννοχάς ἔτοτῃ ἴῃ [μοσχὰ. 

10. 77 οἱ» ἐγαηοργέδείο,] Βείίοτγ, ἀἰγθοῖ: ΟἿΣ ἱγδηβρυββΊ Οῃ5.. 819 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 16 
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5105 δ Ὁροὴ 8, Δη4 ψχὲ ΡΙΠ6 αὖνᾶγν ἴῃ τἤδῶϊ, Πονν βῃουϊὰ ννὰ 
1Π6ὴ ᾿νε ϑδὺ υηΐο {Π6Π|, “4451 ᾿ἵνο, 54} ἴῃς 1,ογὰ ΟοΡ,1 
Βᾶνθ Ὡ0 ρῬ]δαβυσα ἴῃ [η6 ἀδδίῃ οὗ ἴῆε πιοκαᾶ ; θυῖ [Πδΐ [Π6 
ψὶοκεα τυ ἔτῸΠπῚ ἢ18 ΨΑΥ δηά [ἴνὲ : [ὑτῪἢ γε, ἴὕτ γὰὲ ἴτοπι 
ΥΟΌΣ 6] ψᾶγβ; ἴοσῦ ΨὮΥ ΜΙ] γα αἴθ, Ο Ὠοιβε οὗ [5:86]} 
ΤὨοτείοσθ, ἴμου βοὴ οὗ τδῃ, 540 ὑπο ἴῃς οὨ]άγθη οὗ ἢν 
ῬΘΟΡΙο, ΤῊ τρῃϊεουβηαδβ5 οὗ (ἢ τσιρῃΐθοιβ 50 4}} ποί ἀν σ 
Ὠϊπ ἢ [6 ἀδγ οὗ ἢϊ5 ἰγδηβργθββίοη : ἃ5 ἴοσ ἴἢ6 ψιοκεάη 655 
οὗ [ῃ6 νιοκοά, ἢ6 5}.4}} ποῖ [811] {πουθ νυ ἰῇ ([ἢ6 ἀδγ (δαὶ ἢδ 
τὐγηθίῃ ἔγοσῃ ἢ15 ψ]οΚοάη 655; ΠΕΙΓΠΕΙ 584} [6 τπιρῃΐδουβ Ὀ6 
ΔΌΪΘ ἴο ᾿νε ἔοσ ἢ15 γύρλζεοδηέδς ἴῃ τὴς ἀν [Πδἰ ἢδ 5 πη .ἢ. 

ὌΡΟΣ 08. ὙΠεῈ ΡΘΟρΡΙς μδὰ Ἵοοΐηῆε ἴο τεραγὰ {πεῖ οἰ δηλ 165 85 ἄυς 
ἴο δὲν δἷῃῆβ δηὰ εδνιάδηοες οὗ ἴἢξε. ὙΠΕΥ δδὰ οομῃς στουηὰ ἴο ἴμ6 
Ῥτορῃμοιβ νίονν οὗ ἰμοὶγ ἰβίουυ, ἴοῦ (ΠΟΥ ϑ8ὺν} ἢϊ5 ρῥγεάϊοϊίοηβ ἔι]- 
Β]|1ἐἀ. Βυΐ 1ῃ6 πεν νἱενν σα ὙΠ} ἃ ΟΥ̓ ϊηρ ψεῖσῃϊ ὑροη ἴΠδμὰ. 
Τῆς οαϊδτη 65 οὗ [ΠΟΙ͂Σ σΟΙΠΙΣΥ γ γα ὑηρδγα  ]6]δα (1μτὰ. 1. 12, 11. 1.3, 
20, 1, 1, ἵν. 6, 9), δηὰ δαιδ}}ν πηράαγα] 6] θὰ πχυδὲ πᾶν Ὀδεη {Πεὶγ 
συλ ([μ4π|. ἱ. 9, 14, 11. 14. ἵν. 13) ν. 7). Απά (δεῖν σδἰδη 165 δεειη δα 
πη], (Ὠεὶγ βίη νγὰβ ἜἌχρία Ὁ] 6 ΟἿΪΥ ὈΥ͂ ἴμεῖγ σομιρίεῖα ἀεϑίτιοίίοη. 

τὐῊ κε ατῦα}}] ΟΥ, ναϑῖθ ἀψᾶῦ. Τῇς ψογὰ ὄχργεβϑϑεβ ῃοΐ τηθηΐδὶ 
Ῥαϊ ΡὨγπιοαὶ νναϑίϊηρ αὐᾶυ, επάϊηρ ἴῃ σοιηρ]είε αἰβϑοϊα!οὴ. ὅ66 {Πα 
ὙΕΙ͂ 5ΙΠΉΠΪΑΥ ἤρυγεβ, 15. χ. 18, χνἹ. 4; οἱ. ΕΖεκ. ἵν. 17, χχῖὶν. 23; 
1κεν. χχνΐ. 30. 

11. Τεβονδὴδβ ἄπϑονοῦ ἴο ἴῃ6 Ρεορὶεἶβ ἀεβροηάδηου δηᾶ ἀεβραὶσγ οὗ 
“1. ὙὝΠεδβΕ νεῦβεβ πϊυβί δε αϑιϊτηδίθα ἴγο (6 Ρῥοϊηΐ οὗ νεν οὗ 
ἴδε Ρεορ ε᾽5 ἀεβραὶν οἵ ᾿ἰΐε, ἴο νη ἢ (ΠΟΥ ἀ΄Γα 8 δῆϑνγασ. Τῆδ ραββᾶρε 
15. Ὡοΐ αἸγ ΟΕ δὴ δηισιηδίίοῃ οὗ {με σεοι πᾶς οὗ αοά, Δ [Πουρἢ [ἢ15 
ἰ5 ἱμάϊγεοιΥ αβιστηθὰ ἰῃ δῆβννεσ ἴο {πΠ6 Ρθορ]εῖβ οδ͵]εοοη, ἰουπάεά 
οὐ ἰγαάϊτοπαὶ γαγϑ οἱ [Ὠἱηκίηρσ, ἴηι ἴπῸ 1,οτάἦβ ψᾶγϑ αγὲ ἢοΐ δαι8]. 
ΤὨς ἀϊνίης τεοϊϊπάς 15 οί [δ6 ροΐϊηϊ οὗ νίενν οπι ψ ῃϊοἢ [ἢ Ῥτορμεῖ 
Ἰοοκβ; 6 ϑρεᾶκβ ἴῃ δῆβϑνψεγ ἴο ἴῃς Ῥεορὶε᾽β ἀδβροηάθηου. Αμηά ἢϊ5 
ΔΏΒΨΟΙ 5 ἱνοίοϊα : ἢτϑί, αοά᾽β ἀσϑῖτα ἰ5 [δαί ἤδη βῃουϊᾶ ᾿νε: δπά 
ΘΘΟΟΒαῖΪΥ, (6 Ρᾶϑί 5 ποῖ ἰσγενοσαθ]θ. Νοῖ δοοογάϊηρ ἴο ψνῇῆδίὶ τλθη 
ἢανα Ὀδοη δυΐ δοσογάϊηρ ἴο ψνμδὶ {ΠΕῪ 584}} ὈῈ6 οσ Ὀεοοΐῃβ, 11 Οοὰ 
ἡυάρε (εῃι. 

1Δ. [Ιιἰ ννουἹᾶ πᾶνε Ὀεοη ἐπουρὴ ἴο 1Π|υ5ἰγαΐα [ἢ 6 δαγησϑίὶ Ἔχῃοσίδιίοη, 
Τυγὰ γ6, ΨΥ Ψ1]] γε ἰοὺ (ν. 11) Ὀγ ἴΠ6 αβϑυγαηοα (παΐ 1 τῃ6 ν]ιοκοὰ 
ἴατηβ Ϊ5 ραϑί 5105 Ψ}}}} οὶ Ὀ6 τεπηειηθεγοα ἀραϊησὶ ἰμα (ν᾿. 16). Βυΐ 
(ῃς ρτορβεῖ εἰαίθβ ἴῃς γαῖ ἴῃ ἃ πΟσα σεηεταὶ ἔοση. ἩΤ[Ι5 Ρρυγροβα ἰ5 

"το ἰεδοῦ αἰϑο (6 ρϑῆδγαὶ ἰχυτ [μὲ (6 ραβὶ οἵ οπμεῖβ "πε ἄοεββ ποί οὗ 

ἮΝ 

ὨΘΟΟΘΒΙΓΥ ἀεϊειτηΐηε (Π6 (πΐαγα οἰ Ποὺ ἴῃ ἰΐβοὶ ἢ οὐ ἴῃ [86 ἠυάρστηεης οὗ 
Οοά. ΤΉ Ϊ5, ποχὶ ἴο 186 δϑϑυύγδηοα οἵ (οάΐβ ρυδοίοιιβ Ὑ}1}} σερδζάϊηρ 
τηθῃ (Ψ. 11}, ψὰ8 ἴΠ6 {τ τηοϑὶ πθεάθα ἴο οοτϊηΐοσί [πῈ ρεορὶε δῃὰ 
να θη ἴδηι ουἱ οὗ [6 5 ροσ ψῃϊοὴ ᾿ΑΥ̓ οἡ ἰῃδπὶ ἰηΐο ἃ πιοόγὰὶ 1{{6 
δηὰ δεξί νι ἀρδίη. 

[τ 15 τῃοσεὶν ἰο ἀϊδίοτὶ [6 ῥγορῇθιβ ννογάβ ἴο βὰὺ ἰμαὶ μὲ ἰθδοῆθϑ 
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ὙΝΏΘΩ 1 5}.8}1 βὰν ἴο [Π6 τρῃΐθοιβ, ζλαζ Ἦδ 5411 βιγεῖν ἵνα ; 13 
1 δ {ταβῖ ἴο 15 ον τρῃξεουβηθββ, 8Δηα σοιημῖ ἸΠ]ΖΌΪΥ, 
4}1 Ὦ15 τσ Ο 5 65565 5.4}1 ηοΐ Ὀ6 τειηθι ὈΘΓΘά ; Ὀὰϊζ ἔου ἢ]5 
᾿ΠΙ4υὙ ταὶ 6 ΒΑΓ σοτηχῃ64, ἢ6 581.4]] ἀϊα ἔοσ ἴ. Αβραίη, τα 
ΏΘΩη 1 5αγ υπῖο [πε ψιοκεά, Του 5Π4]}0 βυγαὶυ ἀ16 ; 1 ἢς 
ἴαγῃ ἔγοτῃ ἢ15 5ῖη, δῃηὰ ἀο [δὶ ννῇ]οἢ 15 αν} δηα στὶρῃΐϊ; Ζ. 15 
[Π6 ψιοϊκοὰ τοϑίοσα ἴπΠ6 ρ]δάρε, ρῖνε δραίῃ (ῃαῖ ἢς δά σοῦ θεά, 
γα Κ τὴ τἢ6 5βίαίαϊο5 οὗ Ππἴ6, ψιτουδ σοτησηϊηρ ἸΠἸΙΖαΪγ ; 6 

ἴηδι ἃ πιδηδβ ραβὶ 116 σοὲβ (οσ ποίπιηρ, δηᾶ [παὶ ἣε ν]}] θ6 ἰυάρεοά 
ΤΆΘΙΕΙΥ δοοογάϊησ ἰο ψνῃδὶ ἢ6 ἴβ ἰουηά ἀοίηρ “αἱ ἴῃς πηιοπιθης ἢ οὗ [ῃ6 
Ἰυάρτηθηῖ. Τῆς ρῥργορῇοῖ 15 ποῖ βρϑακίηρ οὗ πῃηοπιθηΐβ. Ηδ 5ρβαᾶῖκβ ἴο 
6 ονεγνεὶηθαὰ Ὀγ ἃ Ἰυάρπηεηΐ οὗ αοαά ψὨϊοἢ βεειηδά ἴο ἰδεανε πῸ 
ὨΟΡΘῈ ἴον {πὲ ἐμΐυτε, δηὰ ἢς ἰαγβ ἀονῃ [6 ῥγϊηςὶρὶα πεεράξδιϊ ἔοσ {86 
ΤΏΟΓΑ] ἀνα κοπηρ οὗ ἴῃς ρεορῖὶς παῖ (Π6 ρῬαϑβὶ ἰ5 ποῖ ἱσγθνοςδθ]α, [μαΐ ἃ 
[αΐυγα οὗ ροβϑβι ὈΠ 1 1165 θείοσε ἴθι. [11 15 ἴοο ἵγτιθ [Πδΐ [ἢ 6ν]}] οὗ ἃ 
ἸὴΔΠ᾽5 ραϑὶ 116 ρσοϊοηρβ ἰἴ56]ξ ἰηΐο (ῃ6 {πτπτα δηὰ ἰῃαϊ 5'η Ἵδηηοί δὲ 
οπςοα ΡῈ ἄοπε νι. ΥὙἱεὶ να “"Ῥε]ϊθνα ἴῃ [Π6 ἰουρίνθηδϑβ οὗ βἰῃβ;᾽ δῃὰ 
(815 15 186 ἀπ ψὩΙΟ. [6 Ρτορμεὶ ἀδϑίσεβ ἴο ἴθδοὴ ἰδ σου ΓΥΙΏἘΏ, 
ονευ να πηθα ψ]Ὦ (ἢς τπουρῆϊ οὗ [πεῖγ οὐ 6ν}}] ραϑί. ΝΥ Ώθη ἢ 585 
[π6 τὶρῃίθοιβ 5141} “Ἴνα 6 τηϑᾶῃβ ὈΥ ᾿ἰνὶηρ (Π6 σουρὶοχ ἰὨίηρ, 
Βανίηρ ἴΠ6 ἔάνοιγ οὗ αοἄ δπὰ μανίῃρ δὴ δχίθγῃδὶ [6] 1ΟἿΥ σογγοβθροπάϊηρ 
ἴο (Πἰ5. 

ΟΙά Τεβίδιηθηϊ ὑτορῃεῖβ δῃὰ ςαἰηΐβ ψεῦα δαγάϊν δε ἴω Ἵσοποεῖνα 
(Πε ἤτοὶ οὗ ἴΠ656 ἵνψὸ (Ὠίηρβ δχίβιϊηρ ἀρατί ἰγο ἴἢς βϑθοοηᾶ. Απὰ 
[ηΠ6 Ρτορβεῖ ρῥγοῦδο!Υ 51}}} σοηϑβί δι ἴθθιη ἰῃβεραγα ὈΪΥ οοππβδοίθά. 
Απά ἢδποθ, ἤθη ἰοδοξβίηρσ (μαι [Π6 βοῇ 5}8]} τοὶ κιεν ἴοσ [ἢ βἷπβ οὗ 
(ῃς (αἴποτ, δηὰ {παῖ [ἢς σὶρμίθοιβ 5841} “1ῖνε᾽᾽ δηὰ [6 ψιοκεα “αἱς,᾽} 
ἢ6 δᾶ5 Ὀδθὴ οδαγρϑά ψ ἢ ᾿που]οδίίηρ ἃ ἀοσίγηα ποτα [α]56 ἴο γϑϑ  γ 
[ΠΔῃ [6 οΪά οὔβς ψῃ] ἢ 11 ννᾶ5 ἀδϑίρπεα ἴο βιρεζθεάθ Βαυῖΐ ἤσετα ἀρϑίῃ 
ἃ σαγίδιη ἰη)]υβιϊοα 15 ἄοηα ἴο ἴΠ6 ρσόρῃεῖ. Νὸο ἀουδὶ ἤθη ἢθΘ υ565 ἰῃ6 
νοστὰ “]ϊνε᾽ Πα διρίουβ ἰξ ἱῃ {86 ῥσερπδηΐ 5θῆβθ, υἱΖ. ἴο δ ου [ἢ 8 
ἴανουγ οὗ ἀοά «πὰ ἴο δανε [πὶ ἔανουγ τεῆεοϊεα ἴῃ ουνναγάὰ [6]1ς}{γ. 
Βυΐ }ι5ῖ 45 Γεγθυ δῇ τοϊεραΐεβ [ἢ 6 Ὀυϊποῖρ]6 δαὶ ἰΠ6 σὨΠ]άτγθη 5}4}1 ποῖ 
βδιῆσν ἔου [ἢ 5'πβ οὗ [ἢ6 {Δίου ἴο (6 πδνν οἵα δῦοιϊ ἴο ἄδννῃ, 580 ΕΖοϊς. 
ἄρτεθ ΨΠ ἢ. ΝΕΙΓΒΕΥ ῥτορῃαὶ 15 ἰαγίηρ ἄόονψῃ ἃ ΠΝ ΡῬΠΠΟΙΡΙΕῈ 
ὙΠΟ 15 ἴο οὐίαϊη ἴῃ (μ6 νου, {6 νου] σοϊηρ οὔ δ5 1ἴ μδὰ ἄοπε 
Ὀείοτθ. ἘΖεϊς. [6615 Πἰπηβο], ἃ5 4}} [ῆ6 Ῥσορῃεῖβ ἄο, οὐ [86 {πγοϑῃο]ά οὗ 
ἃ ΠΕ ΕΡΟΟΘΏ, [πε εἴα οἵ ἴῃς ρεγΐοϊ Κιηράοιῃ οὗ Οαοά, ἀπά [ἴΐ 5. ἴῃ 
(Π15 ΠΕ εγὰ παῖ (6 ρυποῖρίθ θοῦ ἢῈ δηιιηοίαίεθ. 541} ῥσανβί!. 
966 δἱ ἴῃς δηὰ οὗ οἢ. χνὶ!!. 

18. (Οἱ. 111. λο, χνἹ]. 24. 
14. (Οἱ. "11. 18, Χν"ὶ!. 27. 
ἐῤαΐ τυῤίελ ἐς ἑατογζο] ΤΑΙ. 45 τηδγρ., (1051) Ἰυἀρτηεηξ ἀπά ιβεῖςα. 
16. Ιηβίδηοθβ οἵ ἃ σγείυσσῃ ἴο τιρῃϊθουβηεββ οὐ ἴῃς ρδὶ οὗ τς 

ψοΚαά, οἵ. χυ!. 7; Εχ. χχὶϊ. τ, 4; Νυχ, ν. 6, 7. ἷ 
ἐάε τἱαξείές οὗ 72] ΒΥ ναϊκίηρ ἴῃ ψ Βῖςἢ ἃ πηδῃ 5881} [ἶνα, οἢ. χίϊ!. 

21, ΧΧΟΙΙ; [(δν. ΧΡ. 56. Α5 εἰβεύβοσα “116 15 υϑεὰ ἴῃ ἴῃς μτορ- 

16----2 
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16 5ἢ4}} ΒΌΓΣΘΙΥ ᾿ἶνα, ἢ6 5}4}}] ηοίΐ 416.{ Νόοῃηᾶδ οὗ ἢ]5 51η5 [δὶ ἢδ 
Πιδίῃ σοτημ 64 5411 Ὀ6 τήθης οηδά πηἴο Πἰτῃ : ἢ6 Βαίῃ ἄοῃβ 

17 [ῃαἴ ἩΠΊΟἢ 15 ἰαννία} δηα τὶρῃϊ ; ἢ6 5}4}} βύγοὶγ νὰ. Ὑεῖ [86 
ΟΠ] άγθη οὗ [Ὦγ Ρθορὶδ βᾶγ, Τὴθ ΨΥ οὗ ἴῃς Ι,οσγά 15 ηοΐ 648]: 

18 Ὀυΐ ὧς 207 ἴΏετΩ, [ΘΓ νὰῪ 15 ποὶ εαυδ]. ᾿ΥΏΘΩ [Π6 τὶρῃϊθοιβ 
τἀτηθῖῃ ἔσομῃ ἢ]5 Πρϊεουβηθ85, δηα σοτητ τς61} παν, ἢ 

19 514]} Ἔνθ ἀ16 {Π γεῦγ. Βιϊ [ἢ τὴ6 ψιοκαὰ τἀσ ἤοτ ἢΪ5 
Κα άηθ55, δηα ἀο [αι ψνὨ]ΟΝ 15 αν] δηά στὶρῃῖ, μῈ 5}4]]} 

20 ᾿ἱνα {Πουθῦγ. Ὑεῖ γε 5ᾶγ, ΤὴΘ νὰν οὗ ἴῃς Ιοτγὰ 15 ποῖ δαπα]. 
Ο γε δουβ οὗ [5γ86],1 ψ}1}} Ἰαάρξ γοι Ἔν εσν ΟἿδ δίζεσ ἢ15 Ψᾶγ8. 

2 Απᾶ [ἴ οδγὴ6 ἴο Ρ855 ἴῃ [6 6] ἢ γεᾶγ οὗ οὐγ οδρανν, 
ἴῃ τη6 τΘη(ἢ ἡπορζἦ, ἴῃ ἴῃ6 ΒΠ 44) οὗ τῃ6 τηοηίῇ, Ζάαξ οὴἣβ 
(παι Πα ἐβοαρδα οι οὗ 76γϑαϊθιη οᾶπηα ὕηἴοΟ [Ώ6, 5ΔΥ]ηΡ, 

“4 ἼΠ6 Οἷζγ 15 δι {ἢ. Νον ἴῃ6 Ὠαηά οὗ ἴῃ6 ΤΓΟΒΡ νγὰ5 ὩΡΟἢ 

Ὡδηΐ δ6ῆβε οὗ δη]ογιηδηὶ οὗ ἴμ6 ἔδνοιγ οὗ (οάἂ δηὰ [ἢε εχίογηδὶ ρῥτοϑβ- 
ΡῬΟΙ νυ ἱοἢ 15 (μ6 τοβεοοῃ δηά 5684] οὗ 1ϊ- 

16. ((. χν!!. 22. 
σλαδέ ἐξ τιφρορφα4}] ΟΥἍ, ΤΟΙΘΙὈΘχΘὰ ἀρδιηδῦ ΠΙη, 45 Ὁ. 13. 
11. Οἱ. χυῆηὶὶ. 25, 20. 
18, 190. Τῇ δθ6 νϑῦβ65 511 ὉΡ ἴΠ6 ψΟ0]6 ΡΥ ΠΟΙΡ]65 οὗ ἴΠ6 ραββᾶρα, 

ςἔ. χνιϊ!. φό, 27. Οἡ ΨΦ. 20 οἵ. χν]. 25, 20. 
21, 22. Ευρίνεβ ἴσομὶ [ἀδοα δ σγῖνα διηοηρ [ἢ6 6Χ1165 ΔΩΠΟΌΠΟΙΗΡ 

μας (6 οἱζγ παὰ (4]εη. ΤὨΐβ. σοπῃβγμημδίίοῃ οἱ 411 {με ῥσορμεῖ᾽5 δηιὶ- 
οἰραϊίοηβ, ὙὨοῦ [Π6 οχὶοθ μδὰ τεοεϊνεα ψι 50 τηυσῇ Ἱπογϑαυ]} }γ, 
ορΡεηδα ἢΐϊ5 τηουΐῃ, σαν Ὠΐτη σοηβάδξδησε ἴο βρθβαῖκ Ὀείοσς ἢϊς ἔξ! ον 
ΕΧΙ 65. Αμπά [6 δῃῃποίῃοθβς ψῃδὶ 58}4}1 Ὀ6 ἴδε ἰαΐε οὗ ἴμοβε ἰεἷϊ ἴῃ 186 
Ἰδῃὰ (ν. 23---20). 

21. ΤῊςε ἀαίβ Ποῖα σίνβεη 15 ἃρουΐϊ ἃ γεᾶγ δηά 8 δα] δίϊεγ (Π 6 οἱἵγ 5 
[41]1. Οοῃδίἀογηρσ ἴῃ6 σοηδίαηϊ ᾿πίογοοῦγοα Ὀεϊνψεθη ἴ[ἢ6 τηοῖμογ σοουη- 
ΕὟ δηὰ [(ἢς 6Χ1]65 1015 ρεγοα ἰβ5 νϑυ ἰοῆρ. ϑοὴες Μϑ59. δ5 Ψε]] ἂ5 ἴΠ6 
σγζ. τοδα δσυφηέλ γεατῖ, ἰεανὶηὴρ δρουϊ 5ῖχ τχοητῃς ἔοσ {Π6 πεῦβ ἴο ἔγανοὶ 
ὈΥ τλθϑβοηροσ, (ΕἸενθὴ δηὰ ἱννεῖνε ἄγε δαϑῖυ σοηίυδεα ἴῃ Ηδ60.). 

047 εαῤίζυ!!}}] ὙὍὙμαῖ οὗ 76μοϊδομίη, οι. 1. 2. “ΟὍπε (παῖ μιδὰ 
αϑοδραᾶ,᾽" 111. τὰς με έῖοξ, ΤΑΔῪ τείεγ ἴο οὴς οὐ ποτα, οἷ. χχὶν. 26. 

22. Τμουρὰ τπς ἀδίε ἰ5 ἰπβετίεα ἤθίθ, 1 15 ὑσορδθὶν ἴο Ὀ6 ιἱπάεΓ- 
βίοοά 85 Δρρ !οδῦϊα ἴο ἴῃς ψΒο]Ὲ σμαρίεσ, ἴοσ ὕῦ. 1, 2 ἴῃ ργορδεὶ ἰ5 
οοπηπημδηάςα ἴο 5ρϑαὶς ρυ] ΟἷΥ ἴο [ἢ6 ΤΠ] άγοη οὗὨ 15 ρΡθορὶθ. [ἢ (868 
ἐνεηΐηρ μα εἰς (ῃῈ Βαπὰ οὗ ἴδε 1οσὰ ἀροὴ δῖτα, Ὠς (6]] Ἰῃῖο δὴ δχοὶ- 
ἰαϊίοη. ὙΒουρἢ 5 βιιο ἢ 45 ἴμοβς ἴῃ ὑϑ. 1--20 οὗ ἴῃς πδνν 5γαϑδὶ [μαὶ ἀοά 
νου οτεδΐίς δπὰ οὗ (ες σομάϊοη5 οὗ Ὀεϊοημρίηρ ἴο 1 Π]]Θα Ὠἰδ τηϊηα. 
Ἧς ννᾶβ ΜῈ] ἀννᾶγα (ῃαϊ (Π6 οἰϊγ5 1411] ψὰβ ᾿ῃδθν]6, ἴο Εἴτῃ 1 ννᾶϑ 
85 βοοά 85 [4] 16π. Απὰ ἢ}}] οἵ ἴῆς πενν πουρῆϊς οἱ [86 ἔπίαγε ἣς {εἰΐ 
Βτηβ61 βἰδπάϊηρ Ὀδίογε [ἰ5 ἔθ ]ονν εχὶ]Ὲ5. ἢ δὴ ἰτηρι}]56 βίσοηρ ἀροα 
Ὠΐπλ ἴο 5ρεὰκ ἴο ἤθη οἱ (μϊ5 ἑαίατε ἴῃ ἴῃς ἢᾶπηὲ οἵ (6 1,ογά. 1 ἰδ6 
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Τη6 ἴῃ τ[ἢ6 δνθηϊηρ, δίοσγα ἢ [παῖ νψὰ5 δϑοδρεᾶ οδίηδ; δηά 
δά ορεηῃδά τὴν του, 1611] 16 σατηδ ἴο τὴ8 ἴῃ [Π6 πηοσηϊηρ ; 
Δηα ΤΥ του ἢ ψγὰ5 οΟρεοηδά, δηά 1 νὰ 20 τὭογα ἀμπ0. 
ΤὭσδη τἢ6 ψογὰ οὗ [6 Τ.ΟΕῸ σᾶπηθ ὩΠΐΟ ΤΏ6, 58 υ]ηρ, ϑοὴ οὗ 
τηδῃ, ἰῇογ {παῖ ἸὩΠΔΌΙ ἰΏο56 τνναβίθβ οὗ (ῃ6 ἰδηᾶ οὗ [15γδ6] 
Βρθδκ, βαγίηρ, Αγαῆδμη νγὰβ Ομ6, δηά ἢ6 1 Ποττεα (ἢ ἰΔηά: 
Ὀυϊ νὰ α7γὲ τδηγν ; ἴῃε ἰαηᾶ 15 ρίνεῃ 8 [ῸΥΓ ᾿ΠΠ ΟΠ ΔΠΟΘ. 
Ὑεγείοσα 58Υ ὑηῖο ἰῃδῃ, ΤῊὰυ5 βα ἢ τὴ6 Τιοτὰ σον; Υε 

τηογηΐηρ ἴἢ6 ἰαρτῖνε5. ὐγνεᾶ ἢ (ἢ6 σοπβχηγαϊΐοη οὗ 411] Ὠϊς ραϑῖ 
Ῥτϑαϊοι! 8. 

42111 ἨῈ “4726 10 915] ΒὨΟΙ]α ΟΟΙΏΘ : ἀραϊηβί 15 σουηϊηρ, ΕἾΧ. νἱΪ. 156 
0 2076 αἴ47,Ὁ} 1.6. 51]δηΐ, 5. ΧΧΧΙΧ, 2; [5. 111}. 7. 
28--290. ΤῊ σοῃδυηπγαίίοῃ ὈΥ̓͂ [6 ἤιρίεϊνε5. οὗ 411] ἢἷ5 ργανίουβ ῥρτθ- 

ἀϊοϊίοηβ σανα ἴΠ6 ῥγορῃεὶ Ῥοϊάηθβθϑ ἴο βρϑαὶς δῆθεν, δηὰ ψῇηδῖ ἢ6 Ξαγ5 
5 θαΐϊ ἃ σοπίϊηπδίίοη οὗ {πὶ ΨΏΙΘΩ μα ἢδά 5] Ὀείοτο, δῃά πδά Ὀεϑη 
50 ᾿ογα ἢν σοπβηιηεά. Ηδ Παὰ ρῥτγεάϊοϊεα [ἴῃς οἱϊγ᾽5 (411 θδοδῦβα οὗ 115 
βἰῃβ, δηᾶά ἢΐβ ὈΥΟΡΠΘΟΥ μαᾶ Ὀξδη νετβεά ; ἴποβὲ σχοτηδιπίηρ ἴῃ [Π6 
Ἰαπά σοπίϊπαθ Ἰῃ [ῃ6 5ϊηὴ5 ἴουῦ ψῃϊοῦ πὰ ΟἿ 61}, δηἃ 115 δῖ 5}8]}} 
σογίδίῪ ονογίακε ἤθη]. Τὴ Ἰπάρτηδηϊ τηυδὶ 6 οαγγίθα ουὔξ Ὁ] [ἢ 6 
οἴπκἑηοοβ. οθᾶβθ. Βυῖΐῖ (6 ἰδδοῃίηρ οἵ ἴπθϑ6 νεῦβεβ ἰ5 [ῃ6 πδίιγαὶ 5ΞῈρ- 
ὈΙεμθηΐ αἶβδο ἰο ἴπαΐ ἴῃ ζῦ. 1--2ο. ὙΠοβα ταπηδίηἷηρ ἴῃ ἰδ6 ᾿δπά 
Ῥτδβυσαα πὶ [ΠΟΥ 5}4}} ἱππεῖς ἴΠῃ6 απ Ῥεοδῖιβα ΠΟΥ τα ἴῃ [ἴξ, ποῖ- 
νυ Πβίδηαίηρ {Πεὶσ δν}}] σοπάποϊ : ἴΠ6 ἱηῃοηϊίαποθ οὐ [6 Ἰαπά ψ}}} 
6. ρίνθβη οὐ αἰβεγεηὶ σοηάϊτοηβ (στ. 1---2δὸ, οἴ. χχχνυΐ. 25--28, 
ΧΧΧΥΝΊΪ. 23). 

24. ἘἈερατγάϊηρσ ἴΠο56 τεπηδϊηΐηρσ ἴῃ [6 Ιαηά ὄνθὴ Ὀείοτα (ἢ [4]] 
οὗ 18 οἱϊγ, οἵ. χὶ. 5--ο12, 14---2}; [6τ. χχὶν. Τῇοβα σαιηδι πΐηρ ἴῺ 
1ῃς Ἰαπα δχργθϑ ἴΠεὶῦ σοηβάδης ἢοροβ. ΤῃουΡΉ τεοἀμποδά ἴῃ μη οτ5 
(Π6Ὺ γα 511}} τζδην ἰῇ σοιῃραγίβου οὗ ἴπ6 βἰηρίὶα ἱπάϊνἀυ 4] ΑὈγδ δι. 
ει "6 νναβ τη} 0116 ἴῃ δ ἢ ἃ ΨΑΥ͂ 85 ἴο ἴαϊκα ροββεϑϑίοῃ οἵ [πε ἰδηά; 
ΤἸΏΟΝ ΙΏΟΤΘ ΙὩΔΥ̓ ΠΥ Ὦορε γεῖ ἴο ϑβετί {πε ὶγ οἰαίτηβ ἴο 1. ΤΟΥ 
ῬΟΥΠΔΡ5 Πασαϊγ δὔρυεα οἱ τοῖα πδΐαγαὶ Ῥγο δ 165 ; ΤΠ δΥ [61 [Π6πὶ- 
56 1νεβ. ἰῃ6 ἢεὶγβ οἱ ἴῃ ῥὑσοιηἶϑεβ τηδὰβ ἴο Αργδῆδιω, δῃά ἴῃ βρὶίβ οἵ 
ἀἰδαςίοιβ πορεὰ (μαΐ 1Ἔἤονὰβ ψουἹὰ [1186] το ἴο πεῖ. ΤΠΘΥ 
ἀἸβρ]αΥ [6 βαπια ἰδῦραῦ 85 ἴΠ6 ρεορὶε μαᾶὰ αἰνγαγβ βῆεσῃ; {Π6Ὺ ἢᾶνε 
8. αἰ ἱπ ]Θπονδῇ Ὀπΐ πο Κηον]εάρε οὗ νῆδὶ [ἐμονδῇ 15 (Α πὶ. ν. 14; 
Ηοξβ. ἱν. τ; 76τ. ἷν. 22, ἡ. 2, 4. Αποῖδεσ ριορδεὶ οἵ (ϊ5 ἂρ 
ΔΡΡ]165 1ῃ6 βίγδηρε βίου οἵ ΑὈγαῆδπὶ δπᾶ ἢϊ5 πὰρ] οδίίοη ἴο σοτ- 
ἴοτί “ἴθ εν πεὴ οὗ [5146] ψῆο (ο]]ονγεὰ δῇοσ σὶρμίθοιβηαθ, [5. 
Ιϊ. 2. 

ἐπλαδίξ ἐλοδό τὐαςί)] Τα πιϊποα οὐκῖεβ ΠΗ, ζ. 27; Ὀὰϊ οὗ, 
ΧΧΧΥΪ. 4 

“:λε ἑαμά 15 ρίνερ 5] ΔΜ οτᾶξ οἵ οοηπάσηϊς δηϊεϊραίίζοῃ. 
26. Τῇδ οΪαίπῃ οὗ ἴδε τειηηδηΐ 5 τορυάϊαϊθ Ὀγ ἘζΖαὶς. ψῖῖἢ ἱηάῖρ- 

πδΐίοη. ΤΟΥ ραβδὶ ἴῃ [6 5ἰῃ5 ἴοσ ψῇοἢ ΓΠΟΙΣ σουῃίγυ [6]}, δὰ τς 
5816 ᾿υάρηηοηΐ 5}4}} ονογίδκα 16. 

23 
24 
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εδὶ ψ τη6 Ὀ]οοά, δηὰ {|| Ρ γουγ αγαβ ἰονναγὰ γοῦν ἰά0]5, 
26 Δη 5Ξῃξα Ὀ]οοᾶ : δηά 5}4]1] γε ροϑβθβθ5β [ἢ6 ἰαπὰ ὶ Υαε 5ἰαπὰ 

ὉΡΟῚ ΥΟΌΣ 5νοτγά, γα ψοσΚ δου πδίϊοη, δη γε ἀ6Ά]6 Ἔνοσν 
οηΘ ἢϊς περ θουτβ ΝΠ]: δηα 5}4}} γε ροββϑθβθδ ἴη6 ἰδηὰ 

7 ΘΑΥ ἴδου [5 υπίο ἤδη, ΤἬϊ5 58:1 (6 Τογὰ ΘΟΡ; “45 
1 Ἰῖνθ, δύγεὶν ζάφν ἴῃαὶ ἂγέ ἴῃ ἴῃ6 ναβίθβ 5}4]} (8]} ΌΥ [ῃ6 
ϑϑγοτα, δηα τὴ ἰῃδΐ 25 ἴῃ [6 Ορεῇ Πεϊὰ Μ1}1} 1 ρῖνα ἴο τῃ8 
Ὀδαβῖβ ἴο Ὀ6 ἀδνουζεοά, δηά “ἦεν τῃαϊ δέ ἴὴ ἴῆ6 ἔογίβ δπά ἴῃ 

48 [Π6 σανεβ8 5Π4]} ἀἴῈ οἵ (ἢ6 ρεβϑ!]θησθ. ΕΣ 1 Μ}}} ΙὰῪ [ῃ6 
ΙἸαηα τηοϑὶ ἀεϑβοϊαίθ, δηὰ [86 Ῥοτρ οὗ ΠΕΣ βίτθηρίῃ 5}4]]} 
σρα56; δηά [ἢς6 τηοιηίδϊηβ οὗ [5γ86] 504}} 06 ἀδϑοϊδῖθ, ἰῃδΐῖ 

7)ε ἐαΐ τοί ἐλ δῥοοα] 1.ε. εαἱ θεῖ) β]αυρῃεγθᾶ ἴῃ βασι ἃ ἂν {Παὶ 
(η6 Ὀϊ]οοά τεοηγδΐῃβ ἴῃ 1. Αὐοοογάϊηρ ἴο [6 Ιαὺνν δῃΐϊη)δῖὶα δὰ ἰο Ὁ 
Βἰδιρῃίεγεα ἴῃ βυοῃ ἃ ΨΥ 85 ἴο ἀτγαΐη ἀὐναὺ (η6 Ὀ]οοῦ, ψὨϊοἢ γᾶς 
Ῥουτεά ἱπίο [ἢ6 στουπά, γψνῆογα ἢοΐ ἀδϑηῃθα ὑροῦ (6 α]ῖαν. Αἢ εχ- 
ΔΏΡ]6 οὗ ἃ ργομιριιεα ὙγΑΥῪ οἱ 5] ρἈ οτηρ᾽ τγὰ5 Ὀγεακίηρ 1ῃ6 πθοκ, 15. 
Ιχνὶ. 3. Οἱ. ἴμεν. χνὶϊ. το, χῖχ. 26; Πεαυΐ. χί!. τό; 1 ϑδγι. χῖν. 32. 8566 
ΟἿ ΧΥἹ]. 6, 11, 15. ΧΧΙΪ. 9. 
Δ τ γον ἐγ65] ὅεε χυῆ. 6. Οη ““5μεὰ Ὀ]οοάᾶ᾽᾿ χχίὶϊ. 6, 9. 
26. σ«ἰαμαὶ τ ῤο᾽2 γοϑ7' σιυογ ἨΔΥΑΪΥ τρθδῃβ, {πε (οοξίηρ οὐ ψ ΠΟ 

γε ἀδ64] ψἱ ἢ πιθη ᾿ς ἴΠ6 δνογά; θυΐ ῥγο δ Υ, γ6 ΟΟΟΟΡΥ͂ γουγβοῖναβ 
ψ ἢ (ἢ6 σννοσγά, οὗ, χ]ῖν. 24. 

«υογξ αὐδοννείνεαί ον: ΤΕ ἴδιτη δ ΠΟΘ ΕΥ Δρρ]]εὰ ἴο τεϊρίουβ ῥγαοίίοας 
ΠΟΠΙΓΑΙΥ͂ ἰο 1[η6 Ρᾷγε τα]! ρίοη οὐ Τεβοναθβ. Οπ (868 οἴμεσ ἴῃ παιηβὰ 
οὗ, χνῆ!, 6, χχῆ. 11. ειβθεβ 25, 26 ἂα ψαῃπίϊηρ ἰῇ υΧΧ. Τῆς ρᾶββᾶρα 
ἰ5 νἱρότοιβ δῃά δρατί ἔτοῃη ἴ!Ὲ δῃπογλδίουβ ἔογπὶ “γε ψουκ᾽᾽ (νῃετα 
νι. πὶ ἰδ ἀμ ἴο [0] οννίηρ 2) Δτορεῖμαῦ ἀπβυβρίοίουβ. ὍΤΕ Ομ ββίοῃ ἴῃ 
ΙΧΧ. τλΑΥ ἰᾶνα ατίβεη ἔγοηὶ (ἢ γα οὗ (ἢδ ἰγδηβίαΐου βίγαγὶηρ που [ἢ 6 
ψνοχάς “Ἰοτὰ αοὐ᾽" Φ. 25 ἴο ἴῃ βαηβ ψοσαβ ζ. 2 

27. Τῆς ““νψδϑίοβ᾽᾿ αἵ ἴ[ῃ6 ἀεβοϊαία οἱϊ165; τῖἢοβα τπαΐ 511} ἤονοῦ 
δρουΐ [Π656 τυΐης 5Π4}} θὲ 5'αΐῃ ὈΥ ἴῃ δπεηγ. Τὴ “ορεη δεϊά᾽» 
5 [ὴ6 σουῃίγγυ, μον ἀδρορυ]αϊοα δηὰ “ἢ ροββδβϑβίοῃ οὗ ψ 14 Ὀεαβίϑ ;᾽ 
δΔηά 16 ““(οτίβ,᾽᾽ σουρ]οα ψι ἢ σανοβ, ἀγα ἴἢ6 παίυγαὶ ἰαϑίποββαϑ οἵ 
186 Ἰαπά. ΤΒοθα τακιηρ τεῖρε ἴδετε 514}} ἄϊε οἱ [6 ρεβϑίι]θηςς, ἅπας 
ἴο οτονψάϊηρ δηά ἰδιλϊπθ. Τὴδ ταπηπδηΐ 5841} θὲ εχίοιτηϊηδίθα ἴγοιη 
ἴῃς Ἰαηά, 

28. ((. νἱῖ. 24, Χχὶν. 21, χχχ. 6, 7. Τμε ““τηουηίδϊῃ5 οὗ [Ξγδ6]ἢ} 
ἅτ (6 τηουηίϊαίη Ἰαηά οὗ 5γδε], 

80---3239. ΠὈΕΜΕΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΕΒ ῬΕΟΡΙΙῈ ΤΟΑΚῸΒ ΤΗ͂ΒΕ ΡΕΟΡΗΕΤ. 

ΤΠἼΟ σοηβιτηδίίοη νυ ἢ [ἢ6 [411 οὗἩ [ῃ6 ΟἿ ρσᾶνε ἴο ἴπ6 ργορῇῃεῖ᾿β 
Ῥαβί ρτϑαϊοιϊίοης αυναϊκεπεὰ [ἢ6 ἰηΐεγεδῖ οὗ ἢ]5 (6! ον ὌΧ ]65 ἴῃ Ὠΐμὶ δά 
ἢϊβ νογάβ, ὙΠΕΥ οοηρτεραῖεα ἱορείπεν ἴῃ Κηοίβ ὑπάεν ἴῃ6 βῃδάον οἱ 
πε ψΨ4}15 δῃηὰ ἴῃ [Π6 ἀοοτβ οἵ ἴπ6 ἤουϑε8 ἀἰδοιββίπρ' Π5 βαγίηρβ. Ἐξεοθηῖ 

ἘΞ: Πδά ρσίνεη Εἷτῃ ἃ ποτα ῥγοιηϊηθηΐ ρ͵δοα ἴπ πεῖν [πΠουρηῖ58. ΤΏστα 
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ΠΟΘ 58Π4]} ρ455 [γουρ. ΤΤὭρη 5}4}} (ἤν Κῆον ἴΠπαΐ 1 47" 20 
[ὴ6 ΠΟἘΡ, Ώρδη 1 ἢδνα ἰδ! [Π6 Ἰαηᾶ τηοβῖ ἀδϑοϊαῖϊθ Ὀθοδιιβε 
οἵ 411 {πεὶγ δου ηδίοηβ ψΏΙΟὮ [ΠΘΥ ἤᾶνα οοτημ6ά. 

ΑΪβο, ἴοι βοη οὗ πηδῃ, [6 οὨ]άγθη οὗ ΤΥ ρξορὶα 5{1}] 30 
τα [αἸκίηρ δραϊηβὲ ἴδ 6 ὈΥ ἴῃ6 ν 4115 δηά ἴῃ ἴῃ6 ἄοοτϑβ οὗ [6 
ἤοιι565, Δη4 5ρεαῖς οὔθ ἴο Δηποίῃοσ, Ἔν οσῪ οὔθ ἴο ἢ15 Ὀγοίδου, 
βδυϊηρ, (ὐπΊ6, 1 ῬΙΑΥ γοῦ, δηὰ ἤεδᾶὰῦ ψῇῃδὶ 25 ἴ[ὴ6 νοτὰ (ἢδί 
σοι ἔοσῃ ἴοι ἴμ6 ΓΟ Ρ. Απά [Π6Υ σοτὴς υηΐο [Π66 85 3: 
[6 ΡῬΘΟΡΙῈ σοχησίῃ, δηα [ΠΕῪ δῖ Ὀδίογτε [Π66 Ζ5 ΤΩῪ ῬξΟρὶβδ, 
Δα ἴΠ6Υ ἤδᾶγ ἴγ ψοσάᾶς, θὰ [Π6Υ Μ1] ποῖ ἄο [ἢδπὶ: ἴοσ 
ΜΙ {ΠΕΣ που ἢ [ΠΟΥ σμθνν τι ἢ ἰονα, ὀκΖ [μεῖς ἤθατὶ ρσοϑιῃ 
αἴζεσ {ΠΕ ὶγ οονείοιιβηθθα. Απά ἴἰο, ἴμου σγΖ υηΐο [Π6Πὶ 85 ἃ 3: 
ΨΕΙῪ ἸΟΨΕΙ͂Υ βοηρ 97 ομα ἰπδΐ δίῃ ἃ ρ]εδβδαηΐϊ νοῖςθ, δῃᾷ Ἵδῇ 
ὈΙΑΥ νν6}} οὔ δὴ ᾿ῃβιγυπηθηΐ : ἔῸΥΓ ΠΟΥ δᾶ (ὮΥ ψοτάβ, Ὀυΐζ 
ἴ[Π6Ὺ ἄο πε ποῖ. Αμπά ψἤθῃ [ἢ15 σοϊηθίῃ ἴὸ ρ855, (1ο, 1 33 
Ὑ}1}} σοι 6) ἴδῃ 5ἢ4}} [ΠΘῪ ΚΠΟΥ [δὶ ἃ ργορῆσει μαϊῃ Ὀθθ 
διηοηρ ἰΠ 6 Π]. 

νγᾶ5 βοιηθίίηρ αἶθο πη (ἢ6 πον ἰχυτἢ8 6 ψψὰβς υἰἱετίηρ, ἴῃ ἢϊ5. οὐ] οοἷκ 
ἰηΐο (6 ἔαΐατα δπὰ ἴῃ ἢ Δρρ68}5 ἴο ἴδε ἱπάϊνίἀυ4] ταϊμά, σδυβίηρ Ἔδοῖ 
ἴο ἵστη ἢ15 Ἔγδ5 ἰηννατὰ ὕροὴ Ὠἰτηβο], {παὶ τους θα (ἤδη πὰ αὐγακοηεα 
ἃ σογίδ!η το] ΠΥ οὗ σομσατῃ. 9111} 1 τγὰβ ἰῃ [ἢ6 τηδίη ΟὈΓΟΒΙΥ ταί Σ 
(δὴ σϑηυΐηα βου ουβηθ85 (παϊ 1οα (δῖ ἴο ᾿ἰΞξίθῃ ἴο ἢἷπι. ὙΠοτα ννᾶ5 
ἃ οσοτίδίη σἤδγπι, τλοτα ρεγθᾶρ5 ἴῃ ἴμ6 Κίηὰ οἵ {πἴυτα Ῥγεβθηϊοα ὈΥ͂ (ἢ ς 
Ῥιοόορποὶῖ ἰμδῃ ἰῇ ἢἷβ πδῆηεσ οὗ ρῥγεβοητηρ ἱἴ, ψἸοἢ ννᾶ5 ᾿ἱκα ϑνεεῖ 
τηυβῖο; Ὀυϊ (Ππουρὶὶ (ΠΟῪ ]ϑιεποὰ ἰῃ6 ἀτή οἱ μεῖς της ψγὰ5 ἴοο 
βίθδα ν β6εῖ ἰῇ δῃοίθοι ἀϊγεοϊίΐοῃ ἴο Ὀ6 ομδηροά. 

80. “76 ἐασέξέηρ αραΐμοέ ἐλεε)] ἴμ0 ΟὨΠ]άσϑι οὗὁἨ ΤΏ ῬΘΟΡ]Ὶ9 Ὑ80 
1811 οὗὁ ἴπ006θ. ΤῊ οσοπβίγυσςίοη δᾶ5 ἃ οογίδίη ἰῃοοηθοαιθηοα ἰῃ ἰΐ. 
Ου “τ᾽ οὗ. ΜαΑ]. ||. 16. Τς “να ]}15᾽ δβογάρα ἃ βδαδάθ, υὑπάδγ 
Ὠ]Οἢ πλθὴ σαι μεσϑά ἔοσ σομνεγβαίίοῃ. 

ο»6 ἕο αμοΐλ67} ὌΠ ἔογα “οηβ᾽ 5 Οδαϊάδα σαΐπεν (πδὴ Ηεῦρ. ΤΠα 
οἴαιβα ϑαγϑ (Π6 5816 ἰπῖηρ 45 ποχί οἰδιιϑα ἀπά 15 σδηϊηρ ἰὴ ΟΧΧ. 

81. Οη ““σοπια υπηΐο [66 οὗ. νἱῖϊ 1, χὶν. 1, ΧΧ. 1. 
85 727) 2εοῤί] ΤΈδ σοῃβίτιοίἑοη 18 ΝΟΥ πατὰ, [,ΧΧ. οπἶί5. 
τοί ἐλεῖγ »ιοιρίλ.. .ἐουε] ΤΣ ἰδηρυάᾶρα 15 ρϑου αγ, θὰϊ οδῃ ὨδτΙαΪΥ 

αν ΔῺΥ οἴμοσ βδεῆβ6. ΧΧ, ὅγχυ. τεδὰ: Ὁ», γαϊδελοοά ἐς ἐπ ἑλεῖν 
τιον αμα ἐῤεΐ» ἀδαγέ ὧδε. Τῇ ἴογπι ““σονεϊουβη 655 ΟΥ̓ δσαΐη ἢ.88, 
ΘΒΘΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ ἰαίεσ ὈοοΚ8, (6 σΘΏΘΓΑΙ βθηβα οἵ δαἀνδηΐαρο, βε] -δάἀνδησε- 
τηθηΐ, 15. ἵνὶ. 11. 

82. ὠἠουεῖν τοηρ' οἵ 94] .ἰἴ, ἃ ἸονΕΙῪ βδοηρ; οὐδ δαί μαίῃ. Τῆς 
σοιμρασίϑου ὅκα ἃ ἰονεὶν βοηρ᾽) 18 ἃ5 υὑϑι18] ἱποχαοῖ ; “4116 ̓̓  τβδγαὶῦ 
Ἰηαἀϊοαῖεβ [Π6 οαἰτουτηθίδῃσοθ- τας ἤδη Ππατα 16 ἃ Ἰονεῖν βοῦσ. Τῆς 
ΡτΟΡ οὶ 18 ἐσθ ριτες ἴο [8 βίῃρεν 85 ΑὔΥ. 

8338. τὐλόρ {λὲς εογμο18} Ὀὰὺ ὙΠΘῈ 10 οοταοῦι ᾽ἢ0 8458. ΤΣ ρἝηογαὶ 
ἐξ (ία. 85 υδι.8] ἴῃ σθηθσαὶ ζείθγἝ 665) δ ἴῃς 1υᾶρτησηϊ ΟΥὙἩ οΥίβ[5, τῃ6 
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84 Απηά [ἢ6 ψνοτά οἵ ἴῃ ΤΟΒῸ σΔΠΊ6 τπηἴο ΠΊ6, βαυϊηρ, ϑοη οὗ 
“χηδη, ῬΙΟΡΏΕΒΥ ἀραϊηδί ἰῃ6 βῃερῃεγαάς οὗ [5786], Ῥσόορ ῃ65υ, 
ΔηἋ 580 υηΐο δηλ, ΤὭϊ5 58:1} ἴῃς 1,ογὰ σοῦ υηΐο [Π6 586 Ρ- 
Ὠεγάς; Ὗοε ὅξ ἴο ἰδ ϑῃδρῃοτάς οὗ [5τ46] [δι ἀο ἔδϑα {ἢθη}- 

3 βΕἾνε5} 5Βῃου] ποῖ [ῃ8 ΒῃΘΡΠοΙαβ [εεα τῃὴ6 οοκεοΡ Υα δδὶ 
[Π6 ἔδί, δηὰ γε οἱοίῃε γοῦ νὰ [Π6 ψοο], γε Κι] τθτ [παῖ 

4816 ξα : ὀμέ γε ἐδεα ποῖ 6 ἤοἊοκ. ὍΤῇῆδε ἀϊδεαβεά ἤᾶνα γα 
Ὡοΐ βισαηριῃθηδα, πο Γ να γε Ὠεα]εα (ἢδὶ νηοῦ ννᾶ5 
5:0 Κ, ποιοῦ ἤᾶνα γε θουηά πρ ἰμαΐῖ ψ ῃ]οἢ ννᾶ5. Ὀσόΐκθῃ, 

Ἰάδα οὗ νη ο ἢ ὑπ ά 6.165 411 [η6 ρῥγορῃοι᾽β ψογάβ δηᾷ 15 ὑτγεϑδιρροβθά 
Κ᾽ ([Ὠο. Οἱ. 11. δ. 

(ζΚη. ΧΧΧΙΨΝ. ΤῊΣ ΒΟΆΜΕᾺΕ ΒΕΙΕΙΞῊ ΘΗΕΡΗΒΞΕΌΘΒ ΟΕ ΤῊΞ ΕἸΌΟΚ, 

ΑΝῸ ΤΗ͂Ε ΕὔΤΌΚΕ ΘΟΟ. ΒΗΕΡΗΕΚΌ. 

Τῆς ραϑὶ Ὠϊβίοσυ οὗ [ῃ6 ρϑορὶἬς δηά {πεὸὶσ διΐατα 15 ργεβοηιθα ὑπο Υ 
[86 σοϊῃϊηοη Δ]]ΘΡΌΓΥ οἷα ἤοοκ. Τῇδ 5παρμῃοσγάβ ἅγὰ [6 τ ]6Γ5. 

(1) τυζῃ. 1--τῖτο. ΤΠ6 6.}] 5ῃορῃεσαβ οὐ ἴϑγαθὶ ἐεά {πεηηβοῖνεβς δπά 
ποῖ ἴῃ6 ἤοοϊκ. Απά τυ ἴΠ6 5ῆ6δρ ψεσα ϑοαίεγεα ονϑὺ 4]1} [ἢ 6 βδασίῃ. 
ΤΙς 1,ογὰ ν}}}] τὰ ἢϊ5 βῆδερ ουΐ οὗ ἴῃ6 Παηά οἵ ἴπε56 5Ξῃδρῃεγάϑβ. 

(2) τν. τ1--τό. 76ῆονδῃ ἰτηβεὶῦ Ψ1}} πἀπάογίαα ἴῃ6 οᾶγὸ οὗ ἢϊἷς 
5ῆδερ. Ἧς νἹ]] 5εεῖς (δὶ οἱ δηά ραίμοσ [Πδῖὰ ἔγομλ 4}1 [ἢ παίϊοηβ, 
δΔῃη4 Μ1Π] Ὀσπηρσ ἰΠε ἀραΐη ἴο (η6 τηουηίαϊης οὗ τοὶ, ποτα [ΠΟῪ 5}}8]} 
[εεἀ ἴῃ Ρ]Θ τ] ραβίυτα. 

(3) τυ. 17---ῷ. Ηες ν}}} Ἰυάσο αἷθο Ῥεΐψεεη βῆδερ δηά 5Ώεερ, 
ὈῬεΐννεθη (ἢς βἰτοηρ ἂἀπὰ ἴῃς ψγεαῖ. ὙὍΠα βίτοῃρ 5Π4]} 0 τῆοσγε ρυ5} 
σὰ της Βοτῃ δηὰ (γαβὶ ἢ (6 ΘΠου]οΥ; ΘΙ ΠΥ 5841} ΓΠΘῪ δἰοηα 
δαὶ {πε ροοά ραβίισα δῃηὰ ἀγῖηκ [Π6 ΟἸθαγ ναίει. ΤΉεδο ΡῬυϑῃϊηρ ταις 
Δηὰ Βε-ροδίβ ἂτὲ 186 τωδρῃδίεβ, ψψῇοβς ορργεββίοῃ οἱ [ἢ6 σομπημηοῃ 
ῬΕΟΡΪΕ 15 80 σομητῆοῃ 8 {πεῖ ἴῃ 1Π6 ΘΑΥΪΥ ῥτορεῖβ. 

(4) τν. 43---31. ΤῺΕ χὰ ΜΨ0] γαῖβα Ρ ἃ ροοᾶ βῃερῃεγὰ ἴο σὰ]ε 
Ἠϊς ἤοςοϊ, ἄνθη ἢϊβ δεγναηὶ αν ά. Απὰ ἴῃ ἰἤοβα ἄδγς ἴο οοὴς [6 
βαυτῃ 588}} Β6 ἰγαηββραγαα : βἤονγευβ 588}} Ὁ]655 {πε ἰδηα δηά (6 βδυῖῃ 
5}|4}1 γι μδσ ἰῆσγεαᾶϑβθ. Απά [Π6 ρεᾶσε οὗ [πε ρεξορὶες 5}8}]} Ὀε ρεῖ- 
Ῥεΐυδ! : [ΠΟΥ 5841} ΠῸ τῆοτα ἔδαγ [6 Ὠθαίηθῃ δὐγοδά, δῃηὰ ΠῸ τοῖα 
βαβοτν ἔγοιῃ βοδτο υ δὲ Ὠοιη. 

2. 1.6 «ὀεῤλέγα5) 1.6. ἴῃ6 τυ]οῖβ. ὙὍῊΣ ἰδγηὶ 15 ΟὨ ΘΗ υϑεὰ ἴῃ Ἰαΐεγ 
τ πρβ ([6τ. 11. 8, 111. 16}; 1ἴ οσουτβ, πονανεῦ, ἢ ΖΘΟΒ. ἰχ.--- χὶ., (6 
ἀαῖε οἵ ψῃοἢ 15 ἀἰδρυϊοά. Οὐ Ζεάεοϊκίδῃ οἴ. “ἢ. χνὶϊ., ἀπά οὔ ἢϊ15 
᾿τηπχοάϊαϊς ργεάεοθϑβοῦβ, [6σ. Χχὶ. 1το--τ30. [ΙῺ ρσϑηργαὶ, 76. ΧΧΙΙΣ.,) ΧΧν. 
2 

ἡ ἨΩΝ ἐλε «λεῤῥεγα 5] ῬΟΞΒΙΌΪΥ (ἢΪ5. 15. ἃ πιᾶυρίπαὶ μεδαϊηρ νν ΒΙοἢ Πᾶβ 
ογἴαρίὶ ἱπίο [με ἰεχί, οἷ. 767. χχἱδ. 9, δῃὰ (ἢ6 ταδαϊηρ' ΤΔΥ Ὁ, ζάμς 
σαἱέλ λέ 1ογα σοά, Ῥῆζρε ἐξ ὁ... ἙἘὸοτ ἤοοκϑἝ, Βοοῖς. 

8. Κγὲ εαὲ ἐδέ γῆ ΓΧΧ. τε γε (1π6 σοηβοηδηΐβ ἃ΄6 (ἢ6 538Π16). 
ΟΥ. 15. νἱῖ. 22; Ζεοῆ. χὶ. 16. 

4, ἘἾνα ο]45565 ἴα Π6γα τῃθης]οηθά, ἴῃ Φ. 16 οἷν ἴουγ, [6 ““ ἀϊξοαββα ᾿" 



νν. 5--.3.} ἘΕΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΧΙΝ. 249 

ΠΕΙΠΕΓ Πᾶνα γε Ὀτουρῆϊ ἀραΐῃ τῃδὶ ΠΟ ἢ νγὰ5 ἀπνθη ΑΥΔΥ, 
ὨΘΙΓΠΟΙ ἤᾶνα γε βδουρῃϊ [παῖ τ ὨΙΟἢ νγὰ5 ἰοσῦ ; Ὀυϊ ΨΊ ἔοτοθ 
δηά ψι οὐ ΘΙ ἤᾶνθ γα τυϊδὰ πε. Απα [ΠΕῈΥ Ψετῖας 
βοδίϊογοα, θεδοδυβα Ζέγε 15 ὯῸ 5ῃερῃεσγα : δῃὰ [δ Ὺ Ῥδοδῃλ8 
τηθαΐ ἴο 8}} τῆς. Ὀδαϑίβ οὗ ἴῃς Π6]α, ἤδη [ΠΘΥ̓ ἡ γα βοδίζεσθα. 
ΜΥ 5066 Ὁ ψαηάδγεα [Ὠγοιρῇ 411 (Πη6 τηουπηίδίηβ, δηα ὉΡΟη 
ΘΥΘΙῪ Πρ ἈΠ]: γξα, ΤΥ ἤοοκ νᾶβ βοδίίεσεα ὑροη 8}} (ἢ 6 
ἔαςε οὗ ἴῃ6 δαγίῃ, δῃα ἤοηδ ἀϊά 5θδγοῇ ΟΥἩ 566 Κ αὔεγ ἐδ. 

ΤΠεγεΐοσζε, γε βΒμερμεγάβ, μεὰγ [ῃ6 ψογὰά οἵ ἴῃς ΤΟ ΒΡ; 45:2 
Ι Ἰἴνα, 5411} τῃ6 Τιοτὰ σον, βγεῖ θθοδυβα ν ἤοοϊκ Ῥδϑοδῖηθ 
ἃ ΓΙΟΥ͂, δῃὰ τν ἢοοκ Ὀεοδαῖὴς πηδᾶὶ ἴο δνεῖῦ δοαβί οὗ {Π6 
ΠεΙα, Ῥδοδυβο 2676 τᾶς ὯΟῸ 5ῃρ εσά, πεῖ Πο  ἀϊα τὴν 586 ρ- 
Ὠετγαβ βθδγοῦ ἰου ΤΥ ἤοοκ, θυΐ ἴῃς Ξῃερῃθγας ἔξα {Ππϑυηβεῖνεβ, 
δηα {εὰ ποῖ τὴν ἤοοϊκς ; τῃεσγείοστθ, Ο γε βῃερμογάβ, ἤθαγ (ἢ 6 
ψοτα οὗ [ῇῆ8 10ΕΡ ; Τἢὰ5 δα! τἢ {Π6 Τιοστά 6ορ ; ΒεμοΪ]ά, 1 τὸ 
σα» ἀραϊηϑδῖ [ῃ6 Βῃδρῃοσαβ,; δηᾶ 1 ψ1}} στεχαϊγα τὴν ἤοοκ δἱ 
{Π6Ὶν ἢδηά, δηᾶ σδυβε Ποῖ ἴο σϑᾶβε οτῃ δεάϊηρ ἴΠπ6 Ηοοϊ ; 
ΠΘΙΙΠΘΙ 5}4}} [Π6 βρη θγαβ ἔδεα {πδιηβοῖναβ ΔΩΥ ΤΊΟΤΕ ; ἴογ 1 
Μ0111} ἀθ  νοσ τὴν ἤοοκ ἴσοπι ἴῃ εἰγ τηουτῃ, [Πδΐ ΤΠΘΥ ΤΥ ποῖ Ὀ6 
τηδδὶ ἔογ [ἢ 61]. 

ΕῸΥ (πι|5 5αῖ της 1,οτὰ σου; Βεθοϊά, 1, δυό 1, “111 ὈΟΙΉ τι 
ΒΘΔΓΟ. ΠΥ 5ἤἴθΕΡ, δηᾶ 566 ῖκ (ἢδπὶ οὐ, Α5 ἃ 5Ξῃερῃεζά τὰ 
βθθκείῃ οὖἱ ἢϊ5 ἤοοκ ἴὴ ἴ[ἢ6 ἀΔΥ [δι ἢδ 15 Δ ηρ ὮΙ]5 5ῇδεθρ 
ζλαΐ 76 βεδί(ογΕ ; 50 Μ}1}} 1 56 6ἰκ ουΐ ΤΥ 5166}, δῃηά ν1}} ἀε- 
᾿νεῦ {Π6 πῃ οὐ οὗ 811] ρ]αοθβ ΕΓ ΤῸ ἤᾶνα Ὀδθῃ ϑβοδίςεγε 
ἴῃ {πε οἱοιάγ δηα ἀασκ ἄδυ. Απᾶ 1 ψ}}} ὈΠπρ ἤθη οὐΐ 13 
ἴτγοτῃ ἴἢ 6 ρθορίθ, δϑὰ ρδῖμεσ [δ ἔσοπι [16 σοπηίτίοβ, δηᾶ 

οι 

δ. 

Ῥεΐησ ψαηίηρ, δηᾶ “"βίσεηρίῃθη" ἀξεᾶ ἤοῖε οὗ (ἢς ἀϊξεαξθα 19 βαἱά 
ἴοτα οἵ (ἢ6 5ἱοἰῖς.υ Τὴδ ““Ὀτοϊκοῃ᾽ 15 (6 ἢυτί ΟΥ Ά ὈΓιϊδεά ; 1η6 ““Ἰοσι 
τμδὶ νυ ο ἢ ἢδ5 νναηάἀογοα ἀἸνΑΥ οὗ {5610 ἴῃ αἀἰξεϊποιίου τοῖα [δὶ ὁ ἀγίνοη 
ΔΝΑΥ ̓ ὈΥ νἱο]εης6. 

δ. ΤΠ Δ] ΡΟΥΥ ἰ5 δ ρ] 6 δροιρῃ. Ονΐηρ ἴο ἴπε6 ον} δηά 56] Π5ἢ 
σονετητηδηΐ οὗ [Π6 σι] δεῖς [πὸ ΡΘΟΡΙΪῈ Ὀεσαπλα [6 ΡΓ͵ΘΥ οὗ 411 [(ῆ6 παίίοῃβ 
τουπα ἂρουΐ ἴπεπΔ.0. Ὑπὸ ἤρυγεα οὗ ἴῃς Ηοοϊ ᾿πάϊοαῖος, μοννανοῦ, (6 
δῇεοϊίοη οὗ 7δμοναῖ ἰοῦ δ ρδορὶας δηᾶά ἢϊβ σοϊῃρδββϑίοῃ ονδὺ {ΠΕ ]ῚΓ 
5 Π ὙἸΏρ5. 

11---16. ΤΕΗΟΝΑΗ ἨΙΜΟΕΙῈ ΜΙ, ὈΟΝΡΕΚΤΑΚΕ ΤῊΣ, ΟΑΚΕ ΟΕ ΗἸ5 

ΕἸΟΟΚ. 

11, “εαγοΐ »1} 5226] 1.6. Ξεδύοὴ ίογ, οἵ, βεβαγοῇ οὐ, 
183. Ἐδδά ῬΘΟΡ]ΘΒ 85 υ1.4]. 
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Ψ11 Ὀπηρ ἴδ ἴο {πε Ὶ οὐ ἰδηά, δηὰ ἔδβεὰ {ποτὰ ὑροη 
[ὴ6 τηουῃϊαίηβ οὗ ἴβϑγδθὶ ὈΥ {86 τίνειβ, δῃηᾶ [ἢ 4}} [ῃ6 ἴη- 

:4ς μα ΙΕ ρ]ασθβ οὗ [6 σουητγ. 1 Μ1} (δὰ (θὰ ἰῇ ἃ 
βδοοά ρδβίυγε, δηά προη τἢ6 ὨΙρἢ τηουηίδίηβ οὗ [5γ86] 5}4]]} 
{ΠΕ ῚΣ [ο]ὰ θὲ : [676 514}} {ΠῸῪ 116 ἰὴ ἃ ροοά (ο]ά, δηὰ 2π 
ἃ ἰαϊ ραϑίυγα 5}4}} ἴδον ἔδεοὰ ὕροὴ [6 τηοπηίδιη5 οὗ [5.6]. 

151 ΜΠ] δα ΤΥ ἢοοκ, απὰ 1 ν}}}] οδιιϑα ἴθ ἴο 116 ἄονψηῃ, 
ι6 581 τῃ6 1,οτὰ ΟΡ. 1 ψ1}} βδθοῖκ τἴῆδλὶ ψῃϊοῆ νψγᾶς ἰοβῖ, δπά 
την ἀραὶη [πὶ ΜΏΟἢ νὰ ἀτίνθη ἀννᾶυ, δηὰ Μ1} Ὀϊηα ἃρ 
τἢδὶ ψ ]Οἢ γα Ὀσόκθῃ, δηα ν}}} βἰσεηρίῆθη {παΐ ψὩ] ἢ ννὰϑ 
βίοκ: θυς [1 ν1}}} ἀδϑβίσου ἴῃς ἔδλι δηᾶ τῆς βίσοηρ; 1 Ψ}}} ἐβεά 

1) ἴδ Μιὰ ἠυάρτηεηῖ. Απά ἂς ,“ογ γου, Ο Τρ ἤοοκ, [δι 
581} ([η6 1,οτά ΟΟΡ ; Βεδοϊὶά, 1 πᾶρε Ὀεοίνθθη οδίι]α δηά 

ι8 οδίτἰ6, θεία [Π6 τὰπβ δηὰ ἴῃς ἢ ροδῖβ. εϑεεγιείζ ἐΐ 
ἃ 5124}} [πἰὴρ υηἴο γοι ἴο ἢᾶνε δδίδῃ ὉΡ [ῃ6 φοοά ρᾶδ85- 
ἴυτα, Ὀὰϊ γε πλιδὲὶ ἰτεδὰ ἄοόονῃ ψ| ἢ γουγ ἔδει [6 ταβιπθ 
οἵ γοῦγ ραβίιγο ἢ δΔηᾶ ἴο ἢανε ἀπιηῖϊ οὗ [ἢ6 ἄδερ ψϑδίοϑιβ, 

το Ὀὰϊ γε τηυϑῖ ἔθι! [6 ταϑίἄπα ἢ γοῦγ ἔδεε  Απηά ἂς ὩὉ 
ΙῺΥ ἤοοκ, ἴΠ6γ δαΐῖ [παΐ ψῃοἢ γε ἤᾶνα ἰτοάάθῃ ΙΓ γΟῸΓ 
ἔδεῖ ; δηά [Πδγ ἀππὴκ ἴμᾶΐ ὨΙΟἢ γ6 Ὠᾶνα ἰουϊοα ΜΠ γοὺγ 
ἔξει 

14, 7Πεῇονδῇ βτβί βθαῖκϑ οὔ Ὠἰβ βἤεερ (νυ. 11), (δὴ ἢς ἀεϊνετβ ἰμϑὶ 
ουί οὗ ἴῃ ῥΙδσεβ ψῇεσε [ΠΥ ἅγὰ βοδί(ογεά (σ. 12), [θη ἢς ᾿οδάς ἴθ πὶ 
ἰπίο (μεὶγ οὐ ἰδηὰ (ζ. 13), εγα μὲ ἔδοάς [ἤθλ ἀροῦ ἴῃς τιουηίδϊη 
Βεὶρηῖβ οὗ [5γ86] (σῦν. 14, 15)- 

16. ΤῊ οὐ β ἱσεδίμηθηΐϊ οἵ ἢΐ5 Ηοοῖκ ψ|}} 6 ἴῃ 411 (δίηρε (Π6 
τανοῖβα οὗ (ἢς ἰτεαϊμηθηΐ σίνθῃ [δῖ ὈΥ̓ [Π6 δνὶ βῃερῃοτάϑ. 
τοί γμαρυμομ) ἴ.6. γι5ῖ Ἱπάρτηδηῖ ; ἐρη γεσζέμας αμα ἡμείζεσ. ΕΥἹ. 

5 ἢ ἀδηιαηᾶάβ 85 ἴῇοβδα ἰῇ [5.}. 17, 11. 15) ν. 8; Μὶς. 1. 1---Ξ, 1}. 
1----.. 

11. Νοῖ ΟὨΪΥ 584}1 (ἢς ογιοὶ 5μαρηεγάβς Ὀ6 τεπηονοὰ δηὰ ἴῃς ἤοοὶς 
ἀεϊνετεὰ ουἱ οὗ [μεῖς παπᾶς δπά ἐεὰ Ὀγ [ες Γ,οσγὰ Ὠϊτηβαὶξ, (Π6 ἰη)ατῖε5 
᾿πῆιοίοα ὈΥ τϑιθοῖς5 οὗ [μ6 ἤοςϊκ οὔ δ. οἴποσ 5}81} ὨῸ ποτε ρσδν αὶ]. 
Τῆς 5βίγοιρ 518}} ΠῸ τῆοσγα ρυβῇ [ῃ6 ψϑαῖὶκ οσ ἀγίνα θὰ ἔγοιῃ ἴΠ6 σοοὰ 
ἀϑίυζα. : 

᾿ δεΐίτυεεγε εαζζε αμα εαἰ6] Ὀείννοοη ΒΏΘΟΡ δπἃ ΒΏΘΘΡ, ἐνθὴ ὅπ ΥΆΤη5 
δηὰ ἴπ0 Πο-οδῖβ. Τῆς “ ταηβ᾽ δηὰ “"ἢο-ροαίβ᾽᾿ δχρίδίη ἴμ6 βεσοῃά 
ψοτὰ ““5ῃδερ.᾽" 7επονδὴ Ψ1}1 πάρε Ὀεΐννθδθη ομα οἰδββ ([ἢ6 Ροοσ δηά 
6 Δ.) δηὰ δῃοίῃμεσ ([86 τὰπιϑ). Οἵ. χχὶϊ. 27, 29; Απὶ. 1. 7, 1]. 9, 
ἷν. 1- 

18. Τῆς νψογάβ τὸ δαάγεβεεα ἴο ἴπ6 τὰτὴς δπά ἢες-ροαῖβ---ἰῃ6 τηδρ- 
πδῖδβ δῃὰ τὰ] ηρ' ο145565. 

εἶδ τυαίεγ5] ΟἾΘΆΣ (111. 561116) νναΐοθτϑ, οἵ. χχχὶὶ. 14. 
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Ὑδοτζγοίοσγε [ἢπ5 ϑαιτῇ [ἢ6 Τιογά ον υπΐο τΠδτὰ : ΒΟἢοΟ]΄ή, 
Ι, ευεῦ 1, Μ}}} ἡἸαᾶρσο Ὀεΐνθθη [6 ἔαϊ σαῖι]α δηᾶ Ὀεΐψθοη ἴῃς 
Ιθαῃ οδίι]ϊ6, Βθοᾶυβα γα ἴᾶνα [ἢσχιδὶ ψΠ 5146 δπὰ σψπἢ 
Βῃου]άοι, δηὰ ρυβῃς 811 [ῃ6 αἀἰδθαϑεα σι γοὺγ Ὠόσγηβ, [1}] 
γε Ὦανα ϑβοδίζοσθα τΠδῖ δυσοδά ; {πογείοσα Μ1]1 1 δᾶνθ ΠΥ 
βοςκ, ἀπα ΤΠ6Ὺ 5}.4}1 ὯῸ τῆοσθ Ὀ6 ἃ Ρ͵ΓΘΥ; δῃηᾷ 1 νἹ}} Ἰυάρε 
Ὀεΐνδοη οδίι]6 δἀπᾶ οαί|6. Αηά 1 ΜῈ} 5οῖ ὉΡ οἣβ βῃδρῃογὰ 
ΟΥ̓ΕΓ ἴδ, δηα. Π6 5}.4}} δε {ἢ θτὰ, 6067: ΤΥ βοσνδηΐ Ὠανιὰ ; 
ἢξ 5}4]] ἐδββὰ [ἤδθτ, δῃᾶ ἢδ 5}8]1 θὲ [Π6ῚΓ βΒῃθρῃεῖάᾶ, ΑΑῚ 
[ὴ6 ΠΕΡ ΜΠ] Ὀς (Παῖς (οά, δηὰ ΤΥ βογνδηὶ Ὠανια ἃ ῥρχίησς 

28---28. Ιηβίοδα οὗ [Π6 τὴν ψου ἢ ]655 5 ρἢοταάβ οὗ οἱὰ πεσε 5181] 
ἴῃ (ῃς ἑαΐαγα Ὀ6 οὔθ σοοά 5ῃδρῃογά, Ἔνθ Ὠαδνιά, δηᾶ [ϑονδῇῃ 5}.4]} ἴῃ 
{πὴ θὲ ἀοά οἔὗὨ [Ξγδεὶ. 

28. »ρν σογυαη αν] Τα τηδϑδηϊηρ σδηποί "ὲ (αὶ Ὠανίὰ που]ὰ ἴῃ 
ῬοΙβοῦ σανῖνα Δηα γαᾶρρθασ, [1 15 τοῦ ἀουρί} ψ Ββείπεσ [Π6 Ρῥστορδεί 
τηθ 85 [Παΐ [Π6 ]Ἰη6 οὐ ΔΌΣ οὗ αν νου] ἀραὶῃ ΟσοΌΡΥ {πὰ [ἤτοης 
οΥ ἴῃαϊ ἃ 51ὴ5]6 ρούβοῃ ψοιυὰ μῈ Κίησ. [{ 15 Ρροββίθ]α {πᾶὶ (8ϊ5 χφιεκίίοη 
345 ποῖ 5[ΠΟῚΪῪ ᾿λείοτα ἢΪ5 τηϊηὰ ; 1ἰ 15 (86 σμαγδοίευ οὗ {π6 τὰ]ὸσ ἴδὶ ἢ6 
{πῖηκ5 οὐ Τα οχθηΐδὶ τϊμα Βαγά]ν ας ρσυΐθῃθα θοϊνεθη δὴ δηοϊθηϊ 
Ρδιβοηᾶσα Δῃηα ομθ ΨηὴΟ ἄρρθᾶγζξβ ἴῃ ἢϊβ ρονϑὺ δῃά βρὶ τ; ψΏΘῺ ἴἴ σοτὰ- 
Ῥᾶγεβ ἴἰὶ ἰάθηῖῆεβ. Τῆς πεν ῥυΐμοα ονοσ [Π6 ρεορὶὸ ΜΠ ὈῈ Πανίά, ἴῃ 6 
βαύνδαῃῖ οὗ ἴῃς Γοτά. Βοίῃῃ ἴῃ ρούβοῃ δηᾶά (π6 τεῖσῃ οἱ αν εῖα 
Ιάε4]|1Ζοἃ. Ἠδς ννὰβ ἢοΐ ἴῃ ρϑησγαὶ ἴσσηβ υΐ ἴῃ {τὰ [Π6 τηδῃ δζεγ 
ἀοάβ ον μεδτί. Ηἰΐ χτιὶεὲ ψγὰ5 ἢοΐ πΊΈΎ Εν οχίθηβινα, 1 νγᾶ5. υηὶϊ- 
γεῦβαὶ. Ηδ ρᾶνα ἴμα ρθορὶς νἱοΐοιυ δῃὰ βεουγεα ἴθ ρθδο6---ἢα ννὰ5 
ἃ ἰεδάεσ δῃὰ σοϊησηδηάθυ οὗ [6 ρεορίθβ ([5. ἷν. 4; 5. χυϊὶ. 43). 
ΘΌΟΝ 588}} θὲ (6 Κίηπρ οὗ [πε τεβίοσγθα σοι! ἤδη [ἐπονδὴ 15 
ἰηάεοᾶ [Π6 ἀοά οὗ ἴϑταθῖ. ΕῸσ ἴἰ ἰβ ἴο 6 ποῖβα [δι ἴῃ Μεβϑιδηῖς 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰἰ 15 ]Θῃονδὴῆ ψὴὸ τὧζές (6 ρθορὶς (νυ. 22 δῃὰ ρῥσχεςεάϊησ 
γ 6 565); (δὴ ἢδ δΔρροϊηϊβ ἃ βῃερῆεγα ονεῦ ἴῃς γεϑίογθα σοϊῃτηυη νυ, 
0 εεας ποτὶ ἴῃ τἱρῃϊεουβηεθα δηὰ ρεᾶσθα, ὙἼὴὰ Μεββίδῃ 15 186 
Κιίηρ οὗ [ΠΞ βανϑᾶ σοϊωσαυηγ, Βοσὴ ἢ6 τι]65 ἴῃ (Π6 ἴδασ οἵ {8 1οτὰ 
νὰ 411 τογὰὶ δη ροῦάϊν α4ιδ}1 165; δηά ἴῃς νἱτγίιε5 οὗ ἢἷβ ομαγδοΐεσ, 
ἔπιϊς οὗ [Π6 βρι γι οὗ (86 1,ογάὰ, σομηγμηυηϊοαῖα {Πϑιλβεϊνεβ ἴο ῃο56 ΠΟΠὶ 
ἢδ6 συ ]θ5 (15. χὶ.). [{ 18 ροββίθ!]6 ἴμαὶ [ὴ6 ρῆγαβθβα ““Ἦὁὴῃβ βῃβαρῇῃεσα᾽" ἰ5 
ἴο Ὀὲ ἰῃίοσργείεα 85 ἴῃ χχχνὶϊ. 24. ἱὰ ἴΠ6 τηϑδηΐησ ἴμαΐ [86 ἴνο 
Κιηρσάοιῃηβ 5141} θ6 οὔθ, δηὰ (παὶ [ἢ]5 15 ραγτί οἱ [ῃ6 πηδδηΐϊηρ οὗ [86 
ἴετὰ ““ανὶά,᾽ οἴ. Ητοϑ5. ἱ. τι, 111. κι; Αἴὰ. 'ἰχ. 11. 866 τῆοσα {1]]} (ἢ. 
ΧΧΧΥΙΙ. 

24. 7 ἐδ 2ογά...ἐλεὶγ Οσοα] ὙὨϊΒ 15 [η6 ρολὶ ἰοννασὰβ σοὶ 8}} 
τηονοιηθηΐς βίγινε ; αι {Π15 ἰ5 γεδοῃεα ρογίεοϊίοη 15 διἰδϊηθᾶ δπὰ 
(ῃ6 σονοηαπὶ ψἸ 115 αἰπὴβ (ΠΥ τθα]]]Ζεά, οἵ. ΧΧΧΥΙΪ. 27; [6Γ. χχχὶ. 21; 
Ἐχ. χχῖίχ. 45. Τῃα τηϑδηϊηρ οὗ 6 ψογάβ 15 ΨΥ Ῥχοίοιιηά, ἱτηρ] γιηρ 
αἰοβεῦ ἔθ! ]οννβἢῖρ ἀπα ἀθαροῦ ἴδε! ρβ δοσοιηρδηγηρ ἴξ Δ σδῃ ψγε]] 
Ὀδ6 ΘΧΡΥΘΚβθά. 

Ταυϊά α 2γΐμε} ανὶά 15 Π6γα οδ]]θα “ μτίηοε ἴῃ χχχν]. 22, 24 ΒΘ 

Ὶ 

22 

23 

24 
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.5 ΔΙΏΟηΡ (δῆ; 1 ἴη6 ΟῚ ᾶνα βροίκβθῃ 2. Απᾶ 1 ν1}} 
8 Κ6 ψ ἢ {Πδῖ 4 οονδηδηΐ οὗ ρϑᾶςε, δηᾶ νψ1}} οαυδα τῆς 
6.11] Ὀδαβίβ ἴο οθᾶβα οιἱἱ οὗ ἴΠ6 Ἰαηᾶ: δηᾶ {Π6Ὺ 5}4]} ἄνα ]} 

6 58 [6]}γ ἴῃ [ἴὴ6 ψ]άσγηθθϑ, Δηα 5166 ρ ἰὴ ἴῃς. ψοοάβ. Απάᾶ 1 
Μ}}} τδκα (Πεῖὰ δηά [ῖη6 ρΐδοθς τουπὰ δουΐ ΤΥ 1} ἃ 
Ὀ]ασϑίηρ; δηὰ 1 Μ}}}} σαι56 [Π6 5ἤονΕυ ἴο σόα ἀἄοόνῃ 1ἰῃ ἢ]5 

27 56430ῃ ; ἴΠ6τ6 58}4}} θ6 βῆονοσβ οὗ Ὀ]εϑϑίηρ, Απά [ἢ6 ἴγϑα οὗ 
[6 δε]ἃ 5}4]1 γ᾽6] ἃ Ποὺ ἔταϊῖ, δηα [6 δαγίῃ 504} γ1614 ΠΘΓ 
ἸΏοΓθα56, Δηα [Π6Υ 514}} θ6 ϑαΐβ 1ὴ {Π6ῚῚ ἰδηᾶ, δηα 5}4]] 
πον ἴμαῖ 1 αηε ἴῃ6 1.ΟΕΡ, θη 1 αν Ὀσοΐζθη τς Ὀαηᾶς 
οὗ {Πεὶγ γοῖο, δῃα ἀε]νογαα τΠεπὶ οὐὖἱ οὗ [ῃ6 Ὠδῃα οὗἉ ἴῃοβε 

«(8 [πὶ βεγνεα {ποϑηηβοῖνοβ οὗ ἴΠ6πΔ.0. Απὰ [Ώ6Υ 5841] ὩῸ ΙΏΟΓΕ 
δ ἃ ΡΙΕΥ ἴο [6 Πδδίμθῃ, ὨΘΙ ΠΘΥ 5}4}1 [πΠ6 Ὀεδϑβί οὗ ἴῃ Ἰαηά 
ἄδνουσ ἋΠεῖὰ : θαΐ [ΠῸῪ 5}4}} ἄνγ6}} βδίδεὶγ, δηα ἤοῃδ 5}4]] 

9 Τηαἶκ6 Ζἤδηε αἴταιϊιὰ. Απα 1 ν1]}} γαῖβα ὉΡ ἴοσ ἴθ ἃ ρ]δῃΐ οὗ 
τοηοόνη, δΔηἀ 6 Υ 514}} θ6 ὯῸ τόσα σοηβιτηθα ἢ ΠΌΏΡΘΥ 
ἴῃ 1ῃ6 ᾿αηαᾶ, ὨΘΙΓΠΕΓ ὈδΘαΓ ἴῃ6 ϑῃῆδπηβ οὗ ἴῃ6 ἢθδίμθηῃ δὴγ 

ἷΞ παιηοᾶ “Κίηρ᾽, ([ουρῇ ΙΧΧ. ἀνοϊὰς ἴ[6 ἴετ). ὙΤῈῈ ἴσγηὶ 
ΡΩΠΟΘ᾽" 5 σοιηηοῃ ἰῃ ΕΖΕΪΚ., ἀπ ἀοδ5β ποῖ ἱΠΊΡῚΥ ἃ αἱρτν ἸΠΙΟΥΙΟΥ 
ἴο (μαἰ οὗ τογα]ῖγ. 

25. α εὐυεραγιξ οΓ 2εα.6] ἃ σονεηδηΐ βεοιτηρ νου] ΞΡ Ρεᾶος δηᾶ 
τῃετγείοστε ᾿πρ᾽ γίησ ἴμ6 τειηοναὶ οὗ 411] ἴμαὶ νου ᾿π)υγα οὐ ἀἰπίυγρ 
ἴπεπΔ0 [Ι͂ἢὼ Ηοβ. ἰϊ. 20 ἴΠ6 86ῆ86 ἰς βοιηενηδὶ ἀἰϊβεγεηῖ : Τεῃονδῇ 
τᾶ καθ ἃ οονεηδηΐ ίοσγ (δαὶ ψΠῸ ἴῃς Ῥεδβίς οὗ (ῃ6 Πε]ά, (δὶ {ΠΟῪ 
504}} μοὶ ἢυτί. [ἡ Ηοβ. ““Ῥεδϑίς᾽ ἰβ δε ᾿ἸςΘΥᾺ]ν (οἴ, 15. χὶ. 6), 
ἤδγα ἤρυτγαίίνεῖγ, πιδδηϊηρ ἴοθβ, ποαῖῃθῃ δβϑαὶ]αηΐβ, [μβουρἢ ἴα ἤριιγε 
οἵ [η6 ἢβοοὶκς ἰς 511]1 τιαϊπίαϊηθα (1μον. χχνὶ. 6. Τῆς ““ ν]άογποβϑ᾽ ἰ5 
[86 ππουϊεἰναϊοα ραβίυτχα Ἰδηα ἃ5 αἰ σι 5 η θα ἴγτοτῃ ἰῃδὶ ἀηάϑγ {Π|ᾶρο, 
σονεγθα ἢ οτῸρς οὐ ἔταϊς-ἰγεε5. (δῦ) 6])). Ἐνθῃ ἴῃ [6 ““ ψνοοράς,᾽ 
(ἢς ρᾶτίβ οονεγεὰ νὴ} Ὀυ5}, (6 Ὠδυηῖβ οὗ ψ 1] ἃ Ὀδδβίβ, [ῃ6 ἤσοϊς 5}.4}]} 
5166Ρ 5δίεϊγ. 

26. »ιαθε ἑλενε.. .α {4255210} 1.6. ΔΙ οροῖθοσ Ὀ]Θοβεᾶ, αεπη. χὶϊ 2; 
15. χίχ. 24, 8ἃ5 ἴη6 Ἰαϑί ψογὰβ οὗ [86 νεῖβε ἱπρὶγ. Οἵ. σοηῃϑοίγαοίίοη 
χνὶ. 38, ΧχνυἹ. 26, χχνἹ[δ. 10. ΧΧΧΙΪ. 28. ΤὨΘ Ἰδηρταρσε οἵ [Π6 οἴαυδε ἰ5 
ποῖ ΨΘΙῪ παίυγα]; ΓΧΧ. τεδᾶβ: δηᾶ 1 Ν1] 5εῖ (π6πὶ τουηα δροιυΐ ΠΥ 
ἈΠ] ([Ὠτ ψοτγὰ ““Ὀ]εββίηρ ᾽᾿ νναπιηρ). 

σλσιυέγς οὗ δἰε5: 179} 1.6. Ὀτιηρίηρ Ὀ] βϑίηρ, ποῖ, οοτῃροβϑὰ οὗ Ὀ]εββίηρ, 
Ψ. 27, 706] 1]. 23-Ξ7;} ἴμεν. ΧΧΝῚ. 4. 

471. ὀαγιας 97) ἐλεῖγ γοξε] ἴ.6. ἴῃ 6 γοῖκα Ῥουηά προη πεῖ, [,μον. χχνὶ. 
13; 761. 11. 20, Ὦθτα τεδά ““Ἃἢου Παβὶ Ὀτοϊςθη.᾽" . 

29. ὦ 2ἰαη2 Γ᾽ γεροτυ!} ἃ δέαραζίον οἵ τοῦόνη, 11{. [οΥ ἃ Πᾶτηθ, ἷ.6. 
ἃ Ρἱδηίαἰίοη ὙΠ Οἢ 58.411 ὍὈε (οΟΥ, 50 85 ἴο 6) τεηονῃβά ; οἴ. ἔοτ ἴῃ 6 
ῬΆγαβο χχχῖχ. 13; [5. ἷν. 1323. Τὴ τεῖ. 15 ποΐ ἴο [6 ρδύβοῃ οἵ τε 

ΝὩ Ὁ Μεβϑίδῃ, Ὀαὶ ἴο [6 Ἰυχαγίδηὶ ἔδυ ΠΥ δηᾶ νερείαιίοη οὐ [6 δαγίἢ ἰὴ 
τε Μεββίδηΐς ἄσεὲ. Οορ. Ρῥ5. ᾿χν]ῖ., Ιχχῇ!, τό; Ατῃ. ἴχ. 13; Ηοϑβ. ἱϊ. 
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ΙΏΟΓΘ. Τῆι5 5}411] {εν Κπον (Π8ι 1 ([ἢ6 ΙΟΚΡ [Ὠεὶγ ἀοά 3. 
αρὶ ΜΈ ἴδῃ, δηα λα ἴῃ 6γ, εύόρ ἴἤῃ6 Ποῖα οὗ βζδ6ὶ], {γὲ 
ΤΩΥ ΡΘΟΡΙΘ, 58:1} (6 Τοτὰ ὅορ. Αμῃά γὲ τὴν βοοκ, [Π6 .: 
βΒοοϊκς οὗ Ὧν ραϑίιγα, γέ ἴθ, απά 1 αἡὲ γοῦν αοά, 5411 [ἢ 6 
Ιοτὰ σον. 

Μοῖξονεσ ἴἢ6 ψοτὰ οὗ {6 [ΒΡ σαπια υῃΐο Π16, 5 ]ηρ, 35 
5οη οὗ πηδΔῃ, 5εῖ (ἢγ ἴδοβ δραϊῃβί τηουηΐ 56 1Γ, δη ἢ ΡΓΟΡΉΘΒΥ 5 

21; 0ε] 11, 23 “45. ΤὴΘ Ἰαπά οὗ Ιβγϑᾶεὶ νὰ5 βυ)θος ἴο ἀτουρμίβ 
Δα [αγηΐης (χχχνὶ. 15, 30; 1 Κίηρβ χυ]ϊ. σέφ.; [ετ. χὶν. 1--ό, 18; [06] 
..). [πῃ 186 τερβϑηθσγαίίοῃ (5 τεργοδοῖλ 588}} ὅῸ τόσα [4] οὐ ἱΐ, ἍἿἢ. 
ΧΧΧΥ]. 3,) 6, 15. 

80. δῃὶ το 4222] Ι1,ΧΧ. οταἱίβ τοΐζά ἐδδρε, τεδλάϊηρ: (ἢδὲὶ 1 (8 
Ιοτά δὶ {πεὶγ αοά, δηὰ [Π6γ...Πῦ ΡΕΟρΡΙ6---ἰῃς ἀϑι4] ἀρ 6515. ΤὨς 
ῬΘΟΡΙ6᾽5 σοῃβοϊουβηθθβ οὗ βαϊνδίίοῃ 5}}4}} Ὀ6, 50 ἴο βρθᾶκ, ἃ ἀουδὶε 
οπα, ἴμαΐὶ [Θμονδὴ 15 μοὶς οά δηᾶ [μαὶ ἰΠῈῪ ἀγα ἢ15 ρεορῖὶθ. Τὰβ 
ἵνὸ (Ὠΐηρβ τρῆϊ βθε ἰάδμίίοαὶ, θαϊ ἴῃς ϑεσοῃμα βυρραβίβ ἃ ἔβην 
τερασάϊηρ {Πειβεϊνεβ  ῖο Ὀδϊοηρβ ἴο ἴμ6 ρετγίεοϊ θη]ογιηθηΐ οὗ βαϊνα- 
θη. 

81. γε νη» Ποεξ.. τὰ νιθ2}] Οταὶὶ "αὶ πηεη ἡ ἢ ΓΧΧ, δμὰ τεδά: 
αμαἱ γέ αγὲ »»} Ποεξ...  ατίπγε, αμα 7 αν γομ7 Οὐά, 

(ΓΗ. ΧΧΧΥΝ.--ΧΧΧΥΝΙ. ΤΗῊΕ ΙΑΝῸ. 

Αἴεσ τῆς σενίενν οὐ τῃ6 ἀδγκ Ὠἰϑίουυ οὗ [086 ““5ῃερῃογάβ᾽" οὗ [ῃ8 
ῬΘΟρΡΙΘ ἴῃ ἴΠ6 ραβδὶ δῃηὰ (6 ρσγοῃῖβε οἵ ἴῃς ροοά βῃερῃεσά ψῇῆο 58}4}} 
ΤᾺ]Θ [η6 τοϑίοσθα σοϊσημηϊζΥ, βεσυχίηρσ ῥτγοϊθοϊίου δηαὰ ρϑᾶοβα ἴο {Π6πὶ 
ἴον Ἔνϑσ, ἴῃθγε [Ὁ] ον ἃ βἰ πη }]σ οσϑοὶθ ἰῃ σεραζὰ ἴο ἴῃς 1,ἀῃὰ οἵὗὨ [5γδε]. 
ΤΠ ρᾶββᾶρα ἢΔ5 ἴἤγαα αἱ ν] 5] ἢ :- 

ΕἸἰγϑῖ, (ἢ. χχχν. Νεραίνεϊγ, α ἰτεαΐ ἀραϊηβὲ Εάοπιλ. Ἑάοπι δα 
βῆθψη ἀεβρίία ἴο [6 ρδορὶς 411} [σγουρὰ μεῖς Ὠϊδίοσυ : ρδσ(ου δ ]γ, 
Βχϑῖ, 1 πδὰ ἐπ τ Ἐπ ΓΊΔ]Ἰοϊου5 ἸΟΥ̓͂ ΟΥΟΥ ἴτε ἀεβοϊδίίοη οὗ [ῃ8 σου ΓΥ 
αἱ ἴῃς {π|6 οὗ 115 στεαῖ οδ᾽ απ Υ, ψνοἢ 1 δά Ὠεϊροά ἰογιναγά (συ. 8, 
{1---.1 5}; δῃά βεοοπάϊγ, ἐξ μδά δγγοραϊθά ἴο ἰΐβε! ἴ[ῃς πρδϊ ἴο ἴαἷκα ροβ- 
βθβϑίοῃ οὗ [Π6 σουπίγυ, (ΠουρᾺ 1 ννᾶ5 [Ἐπονδ 5 ἀροάς (συ. το, 12) 
ΤὨοτγείοτς ἀθϑοϊδιοη 5841} ονοσίακα [ῃ6 τηουηίαϊῃ οὗ ϑεὶγ; 1ἴ 5}4}1} Ὀ6 
τοδὰς ἀββοϊαῖα θη 4] (μ6 βαγίἢ γα)οῖοθβ (συ. 1.4. 15). 

ϑϑοομάϊν, (ἢ. χχχνὶ. 1-ἰ5. Ῥοβιξνεῖγ, δῇ οσδοὶα ἴῃ Ὀεμα]ῇ οἵ [6 
ταουηίαίη ἰδηά οὗ Ιϑβγαθὶ. [1 584}} θ6Ὲ ἀβινεγεά ουΐ οὗ [με μαι οὗ [6 
Βδδίμθη ΨΏΟ ἂζα τουπὰ δρουΐ, ἀπά {ΠῈῪ 5}.4}} Ὀεᾶγ [πεὶγ ϑβδηηα (τ. 1--- 
7). 

ΤΉΣΤΑΙΥ, συν. 1τ6---28ὁ. ΤΏ τεἀειηρῖνε Ρυΐης ρ]ε5 ΕΠυδιταιεα ᾿η 4]] 
1Π15---ποῖ ἴοσ 15γΓ86]5 βακα Ὀπῖ ἔοσ δἰ ΟὮ παῖε β σᾶ κα ἰΐ ἰ5 ἰμαΐ [6ἰο- 
νὴ ἀοείῃ 411] (ἢ656 (Ὠἱὴρϑβ ἔοσ ἢΐ8 Ρρβορὶβ. 

(ΓΗ. ΧΧΧΝ. ΤΉΚΕΑΤ ΑΟΑΙΝΘῚ ΕΡΟΜ. 

1, Οἱ Εάοι οἵ. χχν. 12 94. 
2. «εἰ ἐάν Κακὸ ἀραΐηδ ΚΟ. οἢ. νἱ. 2. 
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83 ραϊηδὶ 1, ἀηά 54Υ υηίο 1ἴ, ΤΏ 541: τἢ6 1 οτὰ ΘΟ ; Βε- 
Πο]ά, Ο πηουηΐ ϑεῖσ, 1 ἄγε ραϊηδί ἴῃ66, δηὰ 1 ψ}}} βἰσείσἢ 
Ουΐϊ της δηᾶ ἃραϊηδὶ ἴπδς, δῃὰ 1 ΨΜ1}} τβακα ἴῃδ6 τηοϑβί 

, ἀεβοϊαίθβ. 1 ψ}} ἰὰν τγ οἱ[165 ναβίβ, δηά ἴῃοι 5πα] Ὀς 
ς ἀαϑοϊδίθ, δηὰ ἴοι 5841: Κῆον [Παΐ 1 σγὲ ἴῃ6 Γκῦ. Βε- 
οδιι5α ἴθου παϑρὶ δά ἃ ρεγρείιδὶ ἢαίϊγθά, δῃηα ἢδϑὶ βϑῃβα Ζ.έε 
ὀὠοα ο΄ τε ομ] άγεη οὗ 15τ846] Ὀγ τῆς ἔοσοε οὗ ἴῃ6 βνογά ἴῃ 
186 ἄπλε οὗ {Π6ῚΓ σδ]διαγ, ἴῃ ἴπΠ6 ἄτης Ζλαΐ ἐλεεῖν ᾿Ἰηϊχαϊγ λαΐ 

68 6η4: {πογοίοσο, ας 1 να, ϑαῖἢ ἴπ6 Τιογτὰ ὅορ, Ι ψ|}} 
ῬΙ͂ΈΡάσα [ἢ66 πηΐο Ὀ]οοά, δηὰ Ὀ]οοά 5841} ραγβας ἴΠ66 : 51ἢ 
ἴποι ἢαϑδὶ ποῖ μαίβεα Ὀ]οοᾶ, δνεὴ Ὀ]οοά 51}4}} ρυγβια [Π66. 

᾽ ΤΏυβ Μ1Π11 τάκ πιουηΐ Θ6ῖγ πιορὶ ἀσδϑοϊαϊο, δηά ουΐ οἱ 
8 το 1ἃ Ὠίτα τπδὶ ράββεί ουὔἱ δηα ἢϊπι (Πδὶ τεϊυγηθίῃ, Απά 
1 ν1}} 411 Ὠ15 τηουηίδϊη5 τυ Ὦ15 5141} φῖδλι ἸῺ ἰΏγ Ὠ1115, ἀηάᾶ 
1ὴ [ΠΥ νδ]16γ5, δῃά 1ῃ 41} (Ὡγ στίνεῦβ, 514}} {δ γ [411 ἡλαΐ αγέ 

8. εἰγείελ ομέ ηιΐμο λαμα Κ(Ὦ. νὶ. 14. Εάἄοπι 541} Ὀ6 τηδἄδ ἃ σοπι- 
νῶι ἀεβοϊδϊίίοη, δηά 1ἰ 51|4}} γθα]ζὲ ψηοβα δδηὰ 11 ἰ5 ἰμαὶ {415 80 
ΘΑ ἀροη ἰΐ (συ. 4). 
δ. Τα οδιι565 οὗ [6 Ἰυάρστηεηῖΐ οὐ Μουηίΐ ϑεῖσ. ὙΠεβα οδιιβε5 ἃσα 

ἴῆγοε : Βτϑῖ, 115 ρεγρεῖπαϊὶ Ὠδίτεά οἱ ϑσδεὶ, χχν. 15; Αι. ἱ. 11; βεσοηά. 
15 τιδ] σίου ΟΥ̓ ον ΕΓ [ῃ6 ἀονψη(1}} οὗ ᾿ϑγδοὶ δηᾶ (η6 ρματί [ἰ ἰοοἷς ἴῃ {86 
ἀεβίσυοίοη οὗ ἴἢ6 ῥβορῖὶα ἴῃ ἴῃς ἄδγ οὗ {πεῖν οαἰδηλγ, ἤθη [ἢ6 Τςοη- 
βδοαυδηςαβ οὗ [ἢςὶγ σι] [611 ἀρόοη ἴοι, ΟΡαά. νυν. το---Ἴ4 ; δηά (διτάὰ, 
Ἑἀομη δ ̓Ἰηναβίοη οὗ (δε ἰαπά δηὰ ϑείζυγε οὗ 1 δ5 (πεῖ οὐγῃ, ἱπουρῇ (ἢς 
Ι,οτὰ ἀνεὶξ ἱπ ᾿ἰ (᾿. το). 

λαςέ τλεά...οΥ ἐλε ττυογα} δῃὰ ἀϊᾶβῦ ἀϑῖῖνοσ Ὅ89 ΟὨ] σθαι οὗἨ 1518] 
ΟΥ̓ΟΡ 1πἴο 189 πα! οὗ [9 διγοτὰ. 767. Χν]]. 21; 5. [χἱἱ. 10. 

ἑέσιο ἐρέφεῖν δὰ αρε ἐπ4}] Τὰϊ. της οὐ ἐλέ ἐριῖσωΐέν οὗ ἐς ὁ. ΤὨς 
“ὁ 1] υΥ οὗ (Π6 οηα" ἰ5 εἰσ, ἴῃς ἤπαὶ ραπιβηπηεηΐ οὗ ἱπία Υ, οἵ, 
τῆς ἱπίφυϊγ νοβα ρα ηἰϑῃηηεηΐ ννὰβ βθθη ἴῃ ἴῃ επὰά (οἴ (Πε βίαϊε). (Ε, 
οἢ. νἱ. Ὑῆα Ρῥἤγαβθα ἀραὶ χχὶ. 39.οθ. ΤὮς ταῖ. ἰ5 ἴο ἴῃς ἀεβοίπιοίίοη 
οὗ 76 πιβαΐθηι; 50 ἴῃ6 ““σαἰατα γ᾽ τείεσσεα ἴο ἰ5 (ες ἀονηί}} οὗ [Π6 
ΟἿ δπά οἰαῖθ, 485 Οὗ. ᾧυ. 13 ; οἵ. 5. οχχχυ]] 7, “16 ἀδγΥ οἱ [ετὺ- 
58] θη." 

6. 2»γεῤαγε ἐδες τρρείο ὀϊοο τδκθ ὍΔ.90 Ὀϊοοὰ (εἴ. χνὶ. 38, ἀπ οἱ 
χχχὶν. 26), 1.6. 4]] Ὀοοά---οἶνε ἴῃη66 ΟΥ̓́Σ ἴο υηΐϊνεῖθα] βἰδυρῃϊοσ. ΤὨα 
οἴδυβε “1 ν|ι}]..Ρατσις [Π6 ς᾽ 15 νδηθηρ ἰη ΓΧΧ. 

σἕδλ ἐλοῖς λατέ πο λαίεα}] ΤὨς ψογαβ πιὶρῃΐ πγθδῃ: σεν ἐἤοες ἀασί 
λαίεα (Ὠαἰ651) ὈΪοοά, δηὰ Ὀϊοοά 5}4]]..., ἃ 5θῆβε ποί νεΙΥ οἶδασ, Ὀὺὶ 
ῬΙΟΡΔΌΪΥ 51: πλ}1ὰγ ἴο χὶ. 8, “"Οαἰες ἔδαγ ἴῃ ϑυοσγά, δηᾶ 1 ν1}} Ὀτίηρσ (ἂς 
βνοτά.᾽" ΙΧΧ.΄ τεδάς: γε ἢδνα βἰπποᾶ Ἄνθη υηΐο Ὀἱϊοοά (χχὶϊ. 4). 

Ἴ. ῥασεοίᾷ σέ... γείμγηισ) Α Ῥῆγαθα Κα “'βῆυϊ ΠΡ δπὰ ἔτεα," 
ἰξοὰ ἴο ἄδηοίς 41} οἶδϑςες, εἷ. “τῆς Ξῃοα ἀδπὰ [τς Ὀατγοίοοι᾽᾽ ἴῃ Ατϑδῦ. 
ΙΧΧ. μᾶς αἰϊοσθὰ ἱπῖο “τθδῃ δηᾶ Ὀθδϑί," [86 ἀϑυ] ρῆγαβε αἰΐζεσ ““ουΐ 

ΠΝ Ομ εξ: χχν. 13: 
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5]αη ψΙ της σποσά. 1 Μ1} τηάκα ἴΠ66 ρετροίυδὶ ἀ65οϊα- 
[ἰἸοη5, δηα [ὮΥ οἰ165 5}4}} ποῖ τοΐϊυσῃ : δηα γῈ 5}4}} Κῆον 
(ῃ4ἰ 1 αγε ἴῇῆς Τ0ΚΡ. Βδοδῖιδα ἴμοι Παβὶ βαϊὰ, ΤΏΘβα ἴνο 
ὩΔΊΙΟΩ5 δηᾶ ἴπ656 {ὸ σΟΙΠΙΓΙ65 584}} Ὀ6 τηϊη6, δηά νὰ Μ1}} 
ῬοΟδβθθ5 1; ψηθγοαβ [6 ΓΟΒΡ Μψὰ5 ἴποσα: ἱπογείοσο, αο ἃ 
Ἰῖνα, 58:1 [ῃς6 1,οτὰ ὅορΡ, 1 Μ0}}} ὄνεὴ ἀο δοοογάϊηρ ἴο [ῃ]η6 
ΔΏρΟΓ, δΔηα δοοοσάϊηρ ἴο [81Πη6 ΘνΥ ψΏΙΟἢ ποῖ Ὠδϑὶ υδεὰ 
οὔΐ οὗ [γ παίγεα δραϊηϑδὶ θη; δηᾶ 1 Μ}}}1 τωδῖὶζα τηγϑοὶῇ 
Κηοννῃ διηοηρϑίῖ ἴδω, ν θη 1 αν ᾿πάροα ἴΠ66. Απηὰ ποὺ 
βῇδ! Κῆον ἴπδὶ 1 γι ἴῃ6 ΠΟΒΡ, αμα δα 1 ᾶνὸ εαγὰ 4]]} 
[γ ὈΙΑΒΡ θα 65  ῃ]οἢ (Ποὺ ἢδδὲ ΒΡΟΚΘῺ δραϊηβῖ [ἢ6 τηουη- 
[815 ΟἔὨ [5Γ86], Ξαγ]ηρ, ΠΟΥ ἅτε ἰδ] ἀεβοϊαίε, [Π6νῪ ἅγε ρίνεηῃ 
15 ἴο σοηϑυηθ. ΤῊμδ ΜΠ γὙΟῸΣ του ἢ γε ἤᾶνα Ὀοδδίθα 
δραϊηβδῖ τὴ6, Δηα Ὦδνα Π}1}}]}|16ἀ γουῦ οσαβ ἀρδιηβί τὴ: 1 
Βαανα ἤροατὰ ζἄάφη. Τῆι5 58:1 τἢ6 1,οτὰ αορ; Το τῃ6 
γν ΠΟΪ6 δατῖῃ το]οισεῖῃ, 1 Μψ1}} πλάκα ἴἢδ6 ἀδβϑοϊαίθ. Α5 ποὺ 
ἀΙάκι τϑ]οϊοα δ [Π6 ᾿πῃδιηἴδηςα οὗ [Ώ6 Ὠομι56 οὗ [5γ86], Ὀξοδιδ8 

9. εὐδίες τλαϊ μοί γεί72}) Ῥτοῦδοϊγ, σλαδὶ ποί ἐς ἐμ λαῤίἧεα (Ἡ Ὁ. 
ἰοχί ἡ ἠαὀμαλ). ΤὨα ροϊπίίηρ “ τεϊαγῃ ἢ ΡΟΒΒΙΌΪΥ σεροβαβ οἡ χυΐ. 585. 

10. [Ιῃ ἀρρταναίίΐοη οὗ {πμεὶγ Ὠϊἰβίουιοδὶ Ὀεαγίησ ἰοιννατὰβ ἴ5γαεὶ δηάᾶ 
(λεὶσ ραγ ς!ραῖίομ ἰῃ μοῦ ονεσίῃγον, Εάοσῃ ἢᾶ5 ρῥγοσθαάβά ἴο Δὺ βδῃάβ 
ὍΡΟΙ [ἢ6 [ΟΙΓΙΟΙΥ οὗ ἴΠ6 ἴνγο ἢουδεβ οὗ [5γδεὶ, δ᾽ Πουσῇ 1 5 (Π6 ρῥ]δος 
οἵ [ῃ6 1,οτά 5 ἀροάς δῃηά Ἴοοηβεογαίεα ὈΥ ἢϊ5 ργεβϑεῃςθ. 

Ζἤεεε ἔυο παζίορ5}] [πὰἀδὴ δηαᾶ 15γδε]. 
τυλέγέας ἐλέ 20γ4 ΟΥ, αἰδλοιράᾷ τἰῃῆ6 Τιοτά νγὰβ ἴῃεγαε. Τῆς τεῖ. 

ἌΡΡΘδΓβ ἴο Ὀ6 ἴο {πΠ6 πὸ ἤδη ἴμ6 ρθορὶς ψεσὲ ἴῃ ἴμῈ Ἰἰδηά, ἀπά (δε 
1 ογὰ ἀννεὶὶ τη ἴξ ἴῃ ἴῃς ταδὶ οἵ ἰῃδτη, σοηβεογαίίηρσ 1 ΌΥ Εἰβ ργδβθῆοα. 
ΤῊΝ τοϊαιίοη οὗ ἢἷ5 ἴο ἴῃ ἰαηπὰ νγὰβ υμπδὶϊογαῦϊο; δῃᾷ ΕΒάοῃ δά 
““ ργοίδῃεα᾽᾽᾿ 85 ΠΟΥ δροάσ. 

11. Ατγοβ 1. ΓΙ 4150 ι.565 (Π6 νοστὰ ““δηροσ᾽ οἵ Εδοιηβ ἀδθιηθδῃοῦσ. 
ΙΧΧ. τεδᾶς [ἢ6 νεῦβα ἴῃ ἃ 5ῃοσίεσυ [οσπ. 

α)πορροί 1.272} 1.6. Ι5γ86], οὐ, ἴἤοβε ψῆο Ῥοῃοϊά 1. 1ΧΧ. ἐρμε' “λεε 
(Εἄοπι, ομδηρσὶπρ οπς ]Ἰειετ), ψ ἘΙΟΝ 15 τηογα ροϊηϊοά, οὗ ν. 12. ΕῸγ 
““Βανε )υάρεοά,᾽ Ὀείίες, 8181} πᾶ 9. 

12. αἱ ἐᾷν δέαεῤλοηιζε5) ΟΥἍ, οομθ}61168, 2 Κίηρϑ χῖχ. 3. 
14. ζάεμ ἐἦλε...γεοίοοί 8] ῬτΥΟΌΔΌΪΙΥ : 20 {δε γεοιείρρ ο7 [Β6Ξ ΨῇοΪς 

δα Ψ|Π11 τπακα ἴμεε ἀεβοϊαίθ. ΤῊϊβ ρίνεβ [ἢ τεαυΐβιῖθ δι ἢ 655 
ἴο Ψ. 15: 85 Εάοχῃ τοϊοϊοθᾶ ονϑσ ἴῃς ἀεβιγαοίίοη οὗ [πάδ}, ἴῃς ψ80]6 
εδύῖ Ψ1]1 θὲ ονετ]ογεά δἱ ἢοὺ ἀφϑοϊαδίίοῃ. 

16. ΤὨας οαυβα "845 ἴπου ἀϊάδι.. ἀο υπίο {π66᾽" 15 νγαπίϊηρ ἰὴ ΠΧΧ. 
Α5 Ἑάομῃ μαὰ Ὀεδθὴ δοῖΐνε ἴῃ ἴῃς ἀεδιγιοίίοη οὗ Τά, μαῖγ ονῃ 

ἀεϑοϊδίίοῃ τηυβὶ ἕο! ον. Τὰ δυΐμοῦ οἵ ἴμ6 Γιατμηδηίϊαίίοηθ ἢα5 ἃ ῥγδ- 
βϑηςζτηθηΐ [Παἱ (ἢ6 ποχί στεαΐ δςΐ οὗ ἀϊνίηα ᾿πάρτηεμὶ ν}}}} Ὀ6 οὐ ΕἙάοπι 
(1μἀπ|. ἱν, 22; οἔ, 15. χχχὶν., [Χ]]]. 1---6)ὴ ΤῊΘ στοαὶ διηρίγοϑ ψὨϊο ἢ 
Ὀτουρηϊ ἀσδίγασ οἢ ἀροη 7 Θγυβαίθχ νεγῈ δοίην ὑπάδὺ σοχητηϊβϑίοῃ 
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Ι᾿ἴ ψα58 ἀδθϑοϊαῖο, 580 1} 1 ἀο πηΐο [Π66 : τῃοιι 5ῆα]ϊ Ὀ6 ἀ65ο- 
Ἰαῖα, Ο τωουηΐ ὅ56ῖσ, δῃά ἃ}} Ιἀμπγθα, δύόλι 4}} οὗ 1ἴ : δῃηὰ [Π6Υ 
504}}] Κῆηον [δαὶ 1 γε ἴῃ6 ΓΟΚΡ. 

ἴτοῖὰ [εμονδὴ ἂπά [ἢ6 ψοῦκ νὰβ δοοοσζάϊηρ ἴο ἢἷβ ψ|}}. Βυῖ ἴῃ [88 
Πτδῖ ρίαοα μετα ἰ5 ἃ ἀϊεγεηος θεΐνψθεη [86 νγουῖς 1{561{ δηὰ (ἢς ερὶγὶϊ 
ἰη ΜΜΏΟᾺ 1ἴ ἰ5Θ ἄοηθ. θυ τοοεϊνβα σοτημηεηάαίίοη ἴου ἢΪ5 δοῖ ἰὴ ουϊὴν 
ΟΥ̓ [με βεεὰ οἵ Αδδρ, Ῥυϊΐ Ἰαῖϊθὺ πἷῖϑ ἤουβε ψᾶβ δχιἱγραϊεα ἔοσ (ῃ6 ραλ]ο 
οἵ [815 βατε ““ ὈΪοοα οὗ [6Ζ2γε 6] (Ηοϑβ. ὶ. 4).- Τῇ Αϑβϑογγίδηῃ νὰ5 6δἢ- 
ἰπιβῖθα ψ1} ἃ οοπχηγίϑδίου ἀραίηδίὶ (ῃ6 ὩΠΡΌΑΙΥ παίϊοη ; Ὀὰϊ Βα τχεδῃΐ 
Ὠοΐ 50, ἰΐ νγὰ5 ἴῃ δὶς μοατί ἴο οιΐ οὔ παίϊοηβ ποῖ ἃ δνν ([5. χ. 7), δῃά 
τῆς ἀδοζθα ἴῃαϊ δ ϑῃουἹὰ 6 Ὀτγοΐζεη ὑροη (6 τωουηίαϊηβ οὗ ϑγδεὶ 
ψνϑηΐ ουἱ ἀραϊηβί Ἀϊπὶ (15. χὶν. 25). ΝΕ ΟΠΔαΏΘΖΖΑΓ ννᾶ5 ἰῃ6 ““βεσνδηϊ᾽ 
οὗ (6 Ιοτὰ, Ὀμὰΐ Ὀδοδιιβα Βαρυίοῃ ἰδ ΠΟΥ γόῖα ὨδανΥ οα ἴμ6 ἀρεὰ 
οὗ τὴς. ρεξορ]βθ, ποῖ σοηβιἀθγίησ [6 ἰβϑθ οὗ βυσῃ τπϊηρβ, Ὀεγεανοιλθηὶ 
δηα νίἀοννποοά 584}} οοΐῶβ Ὡροῦ Βδγῦ ἰῇ οὔς ἀν (15. χὶνιὶ. 6---8. Ηδετε 
[Π)6 ρῥυορμῃδὶ σθργοραΐθβ οί ἴῃς δοϊΐοῃβ δηά ἴῃμε βρίτῖ οὗ Ἑάομι, δῃά 
[Ὠτεδίθηϑβ ἴπαἰ Τ ἐμονδῇ νν}}} γθοοιρθηβα 1 Ἰηΐο [Παὶγ Ὀοβοῖὰ. [}ἢ δῃοίθωϊ 
τηοά65 οὗ (μουρῃϊ [86 Ρβορὶβ δῃὰ ῃεὶγ ροὰ ψεῦθ οὔβ. ΤῃῈ Ῥθορὶ]α 
ψεσα δυῖ {μ6 τεβεοϊίοη οὗ [86 σοά, [μῈὺ ψεσα 6 ρεορὶβ οὗ ὉΒβειηοϑῃ 
ΟΥ ΜΙοοὰ οὐ [οθονδῇ. ΑἸ νγαῖβ ψγεύα τα] ρίουβ ννᾶῦβ, νγὰ5 ἀσαϊηβί 
ἃ ροά ψῃοὸ δηϊηδίε δηᾶ σαν βἰγεησίῃ ἴο ἢϊβ ρεορὶε (ἔχ. χὶὶ. 12). 
Ἑάοτωΐἷβ ἀεβρίϊθ ννὰβ ἴο δος δχίεηίϊ ἴῃ ἴῃς βίγοί βθῆβα ἀϊγεοίεα ἀραϊηβί 
7εἤοναμβ. [ἷπ τὰ (ΒΟΥ πον [Θμοναῇὴ ΟἾΪΥ ἃ5 (Ὡς ἀοά οὗὨ [5τ8εϊ], 
Ὀυϊ 1 ψὰ5 δε ψμοῖὰ [ΠΟΥ Κηον, [Βουρἢ [ΠΟῪ τιϊρδὶ ποῖ μαναὰ βιιο ἢ 
Κπονψ]εάρα οὗ Ὠἷπὶ ἃ5 ΕΖεὶς ῃδὰ αδἰϊαϊηβα ἴο. Βιῖΐ 1ϊ 15 ροββϑί]β ἴο Ὀ68 
ΒΆΝ οὗ στεδί 5'η5 ἀραίηϑὶ ἀοά, ὄἜνθη [Βουρῇ [Π6Ὺ τὰ ἄοπα Ἀν  ΏΡῚΥ 
δηᾶ ψἱιτπουΐ 11] Κπον]εάσε οὔπαὶ ψὨΙΟὮ ἢ 15. 

Απά ἴῃ ἴῃς βεσοηά ρΐαοο, Εάοτῃ τγεσαῖνεαὰ ΠΟ ΘΟ 5510} ἔτομι [6- 
Βονδῇ ἀραϊηδὶ ἢἷἰς ρεορίθβ. ΤΙ ρ]δοθ ἰῇ βίοι δηάᾶ διηοπρ ἴῃς 
πδίϊοῃβ οὗ ἴπ6 δαυίῃ ραν ἴμεπὶ ὯῸ 5ἰρῃίβοαπος ἴῃ σεϊδίίοη ἴο [5.86], 
ΟΥ̓ ἴῃ ΓΘ Βονδἢῃ 5 ῥργονϊάξησα εἰ γδοίηρσ 411 (6 νου]. Ὅλα οοπίδοϊ οὗ 
5γὰ6] σὰ (6 πδίϊοῃβ Ὄχϑγοϊϑίησ ὉΠίνευβαὶ διρὶτε οὐ (ἂς δαί, 
τὸ ἀϊᾷ ποῖ ϑβυρρεβὶ οοποθρίίοῃβ οὗ 7 επονδ 5 αμίνεγθαὶ ρΟΨΘΓ δηᾶ 
ἀοτηϊηΐοῃ ἴο [6 ῥγορβδίβ, αἱ ᾿ἰϑαϑί ρᾶνε [δῖ οσοδϑίοῃ ἔοῦγ δχργαβϑίησ 
ἴο [6 Ρβορὶβ δῃπὰ ἴο 81] {ἰπὶ6 διιοῖ σοηῃοερίίοηβ; δηᾶ τἢϊ5 ρεῦοα οὗ 
1516] 5. Ὠἰβίοσυ ἰεπξ ἃ Ὀγεδάιῃ δηὰ αδἱθνδίίοη ἴο ῬγορΡἤΘΟΥ ἴο ψϑῖοι ἴῃ 
ΡΟΙΪΙἶσ4] σοπάϊοηβ δ ἢ 85 δχίϑίθα ἴῃ δαυ ἰοῦ {ἰπ|65 1 σου ΠΕΝΕῚ 
Ὦανα αἰϊαϊηεᾶ. ὍΤμα ἰταηβροτγίαιοη οὗ οο]ομῖθβ οὗ ᾿ϑυδϑὶ τος αἰσο ἰηίο 
[6 Αδβϑυγίδη δῃηᾶὰ Βαρυ)]οηΐδηῃ οδταρίγεβ, Ὀεϑιάεβ ρυπγιησ (ῃ6 τα] ρίοῃ 
οὗ [δε ῥρεορὶβθ ἔτοπι ἰἰ5 ἀδβρεπάδηοα οἱ σίϊυδὶ ορβοσνδηοα δηὰ τηακίησ 
1ἴξ το ἰμιννασα διηοηρ ἴθοβε Ψῆο οοπίϊηπεά ἴο δάπετιε ἴο ἱΐ, ᾿Ἰδανθηβα 
[86 Ρορυϊαϊίοηβ οὗ ἰἢεβθ6 μεαίβεη πμαίϊοῃβ ψ τ ἰγαασ σοποδρίϊοηβ οὗ 
Πεῖν δηᾶ σγο]ρίοη. Τῆς ντίζοσβ οὐ [815 ἂρε οἴξῃ σγείεσ ἴο (Π 6 βίγδηροῦβ 
Ἰοϊῃίηρ 1μειαβεῖνεϑ ἴο 6 οονεπαηὶ οὗ ἴμς ιοχά (15. χὶν. 15, 2, ἵν]. 1--ἱ), 
δηά ῃοὸ ἀοιδὲ (ὨςῈ ϑᾶῖὴς ἰηβιυεηοε ννγὰ5 δχετίθα ὈΥ [β5γδεὶ], 1 ποῖ ἴο 1068 
βδπὴθ δχίθηϊ, ἴη Βαῦγίοηυ δηά ἴῃ6 Ἴουπίτίο5 οὗ ἴῃῇῆς Εδδῖ, ἃ5 ψὲ ἅγα 
[Ατ λ ] ασ ΜΙ ἴῃ Ἰαίοσ {ἰπ|65 ἴῃ Ἐοιηθ δηά (ἢ6 δπιρίτε οὗ [86 δ εβι. 
Ιῃ βοῇ τεϑρεοίβ Εάοιῃ ἢαὰ ἢο ἱπηρογίδῃοθ, δηα Βασάϊν επηϊεγεᾶ ἱπίο 
[ἢς Ἰαῦρεῦ ἀεϑσῃβ οὗ ̓ ϑμόναῃ νν ἢ τεβρϑοῖ ἴο 15 ρθορ]α δπὰ τηδηκίηά. 
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ΑἸ5ο, (ᾷου 50οῃ οὗ τη, ῬΓΟΡΏΘΘΥ ὑηΐο [ἢ6 τηοιπηίδϊη5 οὗ 86 
ϑ5:δ6ὶ, δῃὰ 9ν,, Υαε τοοιηΐαϊη5 οὗ ϑγαδθὶ, ἤθαὺ ἴῃ6 ψογὰ οὖ 
ἴῇῆς. ΓΟΚΡ : ἴἢ15 5411 6 [οτὰ σοῦ ; Βεδοδυβα ἴῃἢ6 ΘΔ 2 
Βαῖῃ 5414 δραϊηβί γοι, Αἢδ, δνθὴ ἴῃ6 δῃσοίθηϊς ὨΙρἢ ρἴδοαβ 
ΔΥΘΕ ΟἿἿΒ ἢ ΡΟοΞΒβεβϑίοῃ : {Πογθίοσα ῬΥΓΟΡΉΘΘΥ δηὰ βὰν, ΤἼι 3 
581} ἴῃς 1,οτὰ αοΡ; Βεσδυβα δἤφν αν τηδάα γοϑ ἀδϑοϊαδίβ, 
δΔηα 58) ον θα γοὰ ὉΡ ΟἹ ΘΥΕΙΥῪ 5166, [Π8ὶ γα τωῖρῃΐ 6 ἃ 
Ῥοββθϑϑίοῃ υηἴο {Π6 τεϑιάπε οὗ [86 Πεδίῃεη, δῃηά γε ἂγὲ ἴδκβθῃ 
ὋΡ ἴῃ 16 11ρ5 οὗ ΔἸ Κεῖβθ, δῃηα 76 ΔῊ ἰπίδηΥ οὗ ἴπ6 ῥθορὶδ: 
{πεγείοσε, γε πηλοπηΐίδιηῃς οὗ [5γ86], ἤδαὺ τἴλ6 ψογὰ οὗ ἴῃη6 1,οτά 9 
αον; Τἢπ5 βαιἢ (ῃ6 Ι,ογὰ ον ἴο τπ6 πποιιηϊδίη5, δηα ἴο 
[86 1]}|ς, ἴο 16 ΤΙΝΕΙΒ, Δηα ἴο ἴῃ6 νδ]]δγβ, ἴο [ῃ6 ἀδβοϊδίθ 

ΓΗ. ΧΧΧΝΙ. ῬΟΞΙΤΙΝΕῈ ΡΚΟΡΗΕΟΥ͂ ΙΝ ΒΕΗΛΙΕῈ ΟΕ ΤῊΝ [ΑΝΌ. 

(1) τν. 1---7. ΤΒδ τιουηϊδίη ἰαπά οὗ ἴϑγδϑὶ 504}} Ὀὲ ἀεὶ νοσεά ουἱ 
οὗ (ἢε Βαπά οἵ [πε μεδίβθῃ τουηά δροιΐ, ῆο ἤἢδγνε υδυγρεὰ ἰ. Τδ56 
ὨδίΙοη5 5}4]1 ὕεαγ {Π6 }Γ 5. ΔΠΊ6. 

(2) συν. 8-τ-ι5. ΤΠ Ἰαπὰ 584}}1 ἰῃ ἴῃς ἂρε ἴο οοῖὴθ 6 ἰχυ ΠΔΠΕΥ 
τπτὰ]. Τα ταργοόδοὶ ἴΠδΐὶ 1 αἷς ὉΡ ἰἴ5 ἹπῃδὈϊΔηϊ8. 5}.8}} ὯῸ τόσα 
[411 ἁροη ἰϊ. 

(3) υν. τ6---2Ξ8. ΤὨΘ τεάἀεπιρίϊνα ῥυπορ]ε5 1] υκίταϊοά ἴῃ [Π686 
ὈΙ ποίησ οὗ {πὸ (πἴυγο, δηὰ ἰῇ 4}} 15γ86]}5 Ὠϊβίοσυ. Νοῖ ἴοσ. ἴβγβδεὶ β 
56Κα Ὀυΐ ἔογ ἢὶβϑ ΟὟ ΠδΙΩΘ᾽ 5 58 Κ6 11 15 [ῃδιί 76 ῃονδῃ κν}}} δοσοιηρ]} }5ἢ 
ἴῃ656 [Βηρ5. 

1 “έφ. 1)εϊϊνεγαηςσε οὗ ἴπ6 πιουηίαϊης οὗ 15γ86] ἕτοιμη [ἢ παϊΐοης 80 
Βανε υδυγρεὰ ἴ, ὙΤΠα ρᾶβθαρσα ἰ5 (ῃ6 τανθίβαὶ οὗ 4}} ἴμαὶ τὶ ἢ ννὰ5 
(μτεαϊεπαά ἴῃ οἢ. νἱ. 

»οτρήαΐρς οὗ 75γαε) 1,6. ταουηϊαίῃ ἰαμα οὗὨ βτ86], νἱ. 2, χνὶϊ. 22, 
χΧχΧχΧὶϊ. 28, ὅτ. 

2. (ἱ χχν. 3, χχνὶ. 2. 
απεΐεμξ ἀΐρά 26.645] “ἱρὴ ρῥ]δσεβ᾽ 15 ποῖ υϑϑοᾶὰ ἤδτα ἴῃ ἴδε υϑιια] 

τοὶ ρίουβ 5βθῆβ8 οὗ συγαὶ βαποίυδυιεβ, Ὀὰϊ 5αϊά οἵ [ἢ6 τηουηϊδη-Ἰδηὰ οὗ 
1ϑγδοὶ, οἵ. δῖ. χχχὶϊ. 13; Μίο. 111, 12. ΟἹ δῃοίεηϊ οὐ “"δἰθγῃδὶ᾽" δ5 
δὴ δρίτμοὶ οὗ τηουπίαϊπβ οὗ, αεη. χὶϊχ. δό; Ῥδαῖ. χχχὶ. 15; 5. χχῖν. 
ἡ. ἕἙοτ “Βρὰ ρίδοες᾽ υΧΧ. γτεδᾶβ “ ψαβίβϑ," οἷ. ρεγρείιὶ ἀδθβϑοϊ ἰοηβ, 
ΧΧΧΥ. 0. 

8. ταν ω 111. δέεαμσε, ὀδεαι56, χὶϊ!. τος ὙῊΣ ρδβϑᾶρα (Ὡτουρμοῦῖ 
Ῥείγαγϑ ραϑϑϊοηαῖς ἔα ηρ οα [.6 ρατΐ οὗ [86 ρσορῃεί. Η15 ραϊγί οι βπὶ 
5. ἀρίονν 85 (ῃ6 Ἰονεὰ τηουηίαϊηβ οὐ 8 παίϊνε ἰαπᾶ χίβα Ὀείοτε ἢϊ5 
ταὶπά ; οἵ. 186 ραϊμεῖίος ψοτάς ἴῃ τείθγθησα ἴο (ἢ6 εχὶ]δὰ Ἰκίηρ, χίχ. 9. 
Ηδηςα (86 Θχοιίδίοη δΔηα 5ο] δα Υ αἰβρΙαγεα ἴῃ ᾿ηἰτοαποϊησ [6 ῥτο- 
ῬὮΘοΥ, βοὴ ἰ[βε!Γ ἰ5 ἐχργοϑβαα (νυ. 7 567.) ΟὨ]Ὺ δἴϊοῦ ἔουΓ οὐ ἥνβ οοϊω- 
τηδηάς ἴο υἱΐοῦ ἴϊ (᾽ν. 3, 4, 5, 6). ΕῸΥ πιδᾶάδ ἀεβο]αίς σαφεά 707, ταἱρμὶ 
6 τοδά, 18. Χ]Σ!. 14. 

απαᾶ γὲ αγε ἑαξε 49] ΟΥ δῃᾶ 819 ΘΌ9 ὩὮΡ ὌΡΟΠ [δ9 1108, ει. 
ΧΧΨΗΪ. 237; [,81Ὁ. 11. 15; δη. ἰχ. 16 (ΡΒ. ποῖ ἀπυϑβι8] ἴῃ (5 νεγ, 
]6τ. χχχνἹ!. 5). 

ΕΖΕΚΙΕΙ, 17 
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νγαβίοβ, δηά ἴο ἴδ οἱ[65 [δι δῖ ἔοσβαϊζθῃ, σῇ ϊο ἢ Ὀδοδῖηδ ἃ 
ὈΓΟΥ ἂπα ἀοσγίϑίοη ἴο [ῃ6 τεβιἀυθ. οὗ ἴ1ὴῆ6 Ὠδαΐμθη [δὶ ὧγ 

5 τουῦηα δῦοιιϊ ; {πεγείοσα ἴπιι5 δα] (ἢ Τοτὰ ΟΟ0Ρ; ϑύτε!γΥ 
ἴῃ [86 ἤτα οὗ τὴν 76] ουβΥ ἤᾶνα 1 βροκβϑθη δραϊηβί ἴῃ 6 γϑϑι τι 
οὗ τὴ6 Ποδίμθη, δῃηὰ δραϊηβί 811 [Ἂἀυπηθα, ἡ ἢϊοἢ ἤᾶνα δρ- 
Ῥοϊηϊεα ΤΥ ἰαπά ἰηΐο {Π6]ῚΓ ροβϑοϑϑίοη ψ ἢ (Π6 ἸοΥ οὗ 4]] 
ζλεῖγ Ὠρατῖ, ψ ἢ ἀσϑρι 6} πη 5, ἴοὸ οαϑὶ 1 οὐδ ἔὺΓ ἃ Ὀ͵ΘΥ. 

6 ῬΙΟΡΏΘΒΘΥ ἱπογείοσα σοησογηϊηρ ἴἢ6 Ἰαπα οὗ βγαϑὶ, δῃηα 58} 
υαηΐο ἴΠ6 τηουπηΐδίη5, Δηα ἴο ([Π6 ἢ1|15, ἴο [Π6 τίνετβ, δῃηὰ ἴο 
[ῃ6 να]]αγβ, Τυ5. βδίιἢ ἴῃ6 Τοστὰ ον; Βεμοϊά, 1 ἤαᾶνα 
ΒΡΟΚΘΩ [ἢ ΙῺΥ ᾿6δίοιιϑΥ Δηα ἴῃ ΤῊΥ ἔπσγ, Ὀδοδιιθα γα ἤᾶνα 

7 ὈοΤη6 [ἢ6 5ῃῆδῃηγχε οὗ ἴῃ6 Ὠεαίπεῃ : {ῃογοίοσα ἴἢιι5 βϑι ἢ [Π6 
Ι,οτὰ σου; 1 δᾶνε δα ὕΡ της ἢδηά, ϑυγεὶν [ῃ6 Ὠραῖῃθη 
τ[παϊ αγε ἀρουῖ γοιι, [ΠΟῪ 5}4}} Ῥθδγ [ΠΕΘῚΓ 5ῃδιηδ. 

8 Βιι γο, Ο πιουηΐδ!ηβ οὗ [5γ86], γε 5}4}} σῃοοί ἔογι ἢ γουῦτγ 
ὈτδΏσ 65, δηα γἱ6] ἃ γοῦγ ἔστιῖ ἴο ΠΥ Ρθομ]α οὗἉὨ βγδεὶ ; Ὁ. 

9 ἴἼΘΥ δῖα δὶ ῃαηα ἴο οοπθ. ΕῸτσ ῬεΠο]ά, 1 αηὲ ἴοσ γοῦ, δΔη 1 
το Μ}}} {χη ἃηΐο γοῦ, δῃηα γα 5}4]1] Ὀ6 {Π|64 δηά βονῃ : δῃηὰδ 1 

Μ111 χα] ΡΙΥ πιθῃ ὕροὴ γου, 4}1 [ῃ6 ἤουβ6 οὗ [5.86], φύει 41} 
οὗ 1: δηὰ [ἢ6 οἸ1165 5041} 6 1πῃδριεα, ἀπά [Π6 νϑβίθβ 5}4]} 

δ. 3γεὲ οὗ νι» 7καἴοι5)}}] ““7Θα]ουβγ᾽ 15. ἰη)]υτεά 56] οοηβοϊου θη 655; 
1 15. (Π6 τεδοίίοῃ οὗ εμονδῃ 5 βθῆβε οὗ ἢ πη56] Γ δραϊηβί (ῃ6 ᾿η]ατουβ 
οοπάυςιϊ οὗ Εἄοτῃ δῃὰ ἴῃς πδίϊοηβ 1 ταϊαϊίοη ἰο Ἀἷπὶ οὐ ἰμαὶ ψῇΐο ἢ ἰ5 
ἢ]15, οἵ, »} ἰαπά. 

20 εαεί ἐξ οι] ΤῊΘ ἀχργοϑείοη 5 αἰ Βῆου]ς Ὀοϊῃ ἰῇ ρστδτητηδγ (45 χυ]ϊ. 
9) πὰ τιϑδῃΐηρ. Τὸ ἴαϊκε “"οαϑί ἰΐ ([6 Ἰδη4) ουἱ᾽ ἴῃ (6 5εῆβε οὗ 
οαϑί ουῦ [6 ἸηῃαΔηΐβ 15 ἢοΐ αἰ16 παίυγαὶ, ([μουρἢ οἴ. χχὶν. 6. ΤὨΘ 
τεδαϊηρ ΠΊΔῪ Ὀδ λυ] γ. 

6. ὀογμε ἐλέ σαν! οὗ ἐς λἀδαΐλε!] ὍΤΕ 5ῃδπια οἂϑὶ οἡ πεῖ Ὁγ ἴδς 
Βοδίῃθῃ, οἷ, ν. 15. ΧΧΧΙΡ. 20. 

Ἴ. με τ νεῖμε λαμα} ὙΤῇδ ρεβίαγε οὐἁὨ ἰακίηρσ δὴ οδίϊι, χχ. 58. 
ΒΙΣΟΓΥ τὰς τεπάδοσίηρ 15 7 2272 τῷ, 50 7 ςῥεαξ, νυν. 5, 6. 

ὁεα»γ ἐλεῖγ σ14.09] Α,5 Ἰϑγδεὶ μὰς θοσπα [ἢ6 5ῆῇδῃηθ οὗἁ ἴῃς τϑργοδοῖοβ 
δηά ἰδιυηίβ οὗ (ῃ6 Ὠεδίμθη, 50 ἴΠ6Υ, δ {πεῖν ἀδδίσαοιίίοῃ σοσμθίῃ (85 
ἰς 15 ἢδδγ), 584]1] ὕδασ [δ βῃδῃι οὗ ἱξ, 

8---1δ. Ῥοκβίξνα ῥγοϊηΐϊβα ἴο ἴῃς τηουηίαϊη-ἰδηἃ οὗ ἴϑγαθὶ. [1ἢ (ἢς 
σε οὗ (6 τορεποδίίοη, ϊοἢ 5 δἱ [η6 ἀοον, ἰΐ 5)4}} Ὀς Ἰυχυ Δ ΠΕ} Ὺ 
[χὰ {ἢ} (υν. 8, 9), ἀῃᾶ ρορυΐουβ (νν. το---12); ἰξ 5}4]}} πὸ τβοσγὲ ΚΙ] 
1.5 μα ἰΔηῖ5 ὙΠ ΘΟΑΥΟ ΠΥ (συ. 13, 14}, ΠΟΙ ΔΩΥ͂ τῦοσα Ὀ6 5:7 6εοῖ ἴο 
[6 τορσοδοῦ οὗ [β παίϊοηβ οἡ (Πἰβ δοσουηῖ (ν. 15). 

8. αἱ λαμά ο ε0»,9}] Τῆς Ῥγεβεηττηθηΐ οὗ (6 Ῥτορῃδί 15 ἴμαῖ [6 
τοϑίογαίζοη οὗ (6 ρῬϑορ]εα δπᾶ ἴῃς ρὲ ἴο ψἜΊΟἢ 411} [1656 Ῥσοχηΐβθοϑ νν ῖο ἢ 
ἢ ρἶνεβ (εἶ. ΧΧΧΙΣ.--χΧχν.) ὈΘΙοΩρ 15 οἷοβα δἱ μβαῃά. 

10. Οἱ, ν. 33; [5. νι. 1.2, Ιχὶ. 4; Ζεοῆ. νἱ. 12. 
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Ὀ6 Ὀυ]άἀδά : πα 1 ψ11}} τυ ΠἼΡῚΥ ὉΡοη γοῦ πηδῃ δηᾶ Ὀδδβῖ; 
ΔηΔ [Π6ΥῪ 5}8}} ἰποσθᾶβα δηὰ Ὀσχηρ ἔτ: δηά 1 ψ1}} 56 116 
γοι ΔΙῸ γουγ οἹα εβίδίθβ, δηᾶ Ψ1}} ἀο Ὀείίεσ τρί γος ἴῃ 
δῖ γοιγ ὈΘΡΙΠΏΙηρ5 : δηα γὲ 514}} Κῆον ἴπδῖ 1 σε ἢ 6 ΓΚ. 
Υεδ, 1 ΜΠ οαιιδα τηθη ἴο ψγ8}}ς ὩἸΡΟῺ γόοι!, δζδη ΤΩΥ ῬΘΟΡΪῈ 
15γ86] ; δηὰ [Π6Ὺ 51}4}} ροϑβθββ ἴἢς6, δῃηάᾶ ἴοι 5ῆ4] 6 {ΠΕῚΓ 
1᾿ΠΠποΠίδηοο, δηα τοὺ 50841]0 0 τοῦ Ὠοησθσίοσ ἢ Ὀόγοαᾶνα 
τῇδ οὗ θῶ, Τηυβ βαιἢ [ῃ6 1οτά αονΡ; Βεοδαιβα [ΠΟῪ 
5ΒΔΥ ὑηΐο γου, Του ἐαπα ἀενουγαδῖ ΠΡ τθῃ, δηα Ὠαϑῖ δ6- 
τοανθα (ΠΥ πδίιοῃβ ; {πογϑέοστε ἴἤοι δα] ἀθνοῦ ΤΏΘη ΠΟ 
τήοΥ6, ΠΘΙ ΘΓ Ὀόγεανα ΤΥ ΠδίΟἢ5 ΔΩΥ ΤΏΟΓΟ, 5411 ἴΠ6 Τιοτὰ 
ορ. ΝΕ ΟΣ Μ1]11 οαιι56 γπηῶι ἴο ἤδᾶῦ ἴῃ ἴΠ66 ἴῃ 5ῆδιηβ 
οὗ τὴς. Πεααῖθη ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΘ, ΠΘΙΓΠΘΓ δῃΑ] ἰῃοὰ Ὀδασ [ἢ6 τΤὸ- 
Ῥτόδοὴ οὗ [Π6 Ρ6ΟρΪΘ ΔΩΥ τΏΟΥΘ, ΠΟΙ ΓΠ6Γ 5}4]0 ἴοι οδῖι56 (Υ 
ὨΔΙΙΟΠ5 ἴο [411] ΔΩΥ τοτο, 58:1 τ[ῃ6 1, ογὰ σον. 

11. Τετῖ. χχχὶ. 27, ΧΧΧ , 12, 13; Ηοβ. ἰἷ. 23; ΖεοΝ. νἱῖϊ. 4, 5. Οἱ 
“40]ἀ δδϑίαϊεβ,᾽" 1.6. ἰοσσηθὺ σοπάϊξίοῃ, οἷ. χνὶ. 55. 

)0147 ὀφρ»711710.} ἴ.6, ΘΑΥΙΥ ΟΥΆ [ΟΥΠΊΘΣ οϑίαϊθ, 1οῦ νὴ! 7, ΧΙ. 12. 
ΤὮς ρἤγαθαε “Ἰπογεαβα δῃᾶὰ Ὀσίηρ ἔταϊξ (τπυ}}01γ},᾿" σογμπηοη ἴῃ 508 
Ρδυῖβ οὗ Ρεηΐ. (Ρυοβίϑ᾽ (οάδ), 5 ψαηίησ ἴῃ ΓΧΧ. 

12, ὀεγέεαυς ἐλερε οὗ »ι64}] Ῥτορευ [ἢ6 το τηθδῆς ἴο Ὀέζεᾶνα οὗ 
οὨΠ]άγθη, δα ἰΐ 15 υϑεα σϑησγα νυ, ἴο Ὀούεανα (ἢ6 Ρθορΐθ, ἰ.6. ἀεϑίγου 
115 ΤΩ ΘΙΏΒΟΓΘ, [6Γ. χν. 7. 

18. (ομρΡ. ἴδε τεροτί οὗ ἴδε βρῖες, ΝΠ. χίϊ. 32, “ἴα ᾿απὰ ἰς5 
8 ἰαπὰ (Πδΐ δαίθι ἢ Ρ [86 ᾿η ΒΑΡ ᾿δηῖς ἱπμεγθοῖ. Τῇ απ ψῃοβα ρορυ- 
Ἰαϊΐοη Ῥεγιϑῆθβ οὗ βοδζοῖν ἰ5 τεραγάδα δ5 11561{ ἀδνουτγίησ (πεῖ. [{ ἰβ 
ἀουθίιι} ἢ (θτα 185 δὴν τείεσεποθ ἴο ϑδιιοὴ (πἷηρβ δ5 ἴῃ6 θα ὮΥ 
βἰ[υδϊίοη οὗ (ῃε Ιαπὰ (2 Κίηρα ἰἷ, 19), ΟΥ ἀνθ ἴο ἴδε ψγ15 ὈΥ ΨΏΙΟΣ 
[6 σουηίσΥ μδὰ Ῥδεδη ἀδοϊμηαίοά, Τῆς {π|6 τηθδηϊηρ ἰ5 σίνεη ζ. 30. 

ὀεγεαυδά ἐᾷ» »αΖ10᾽5] ἰᾺΥ πῦϊοσ, '.6. ρορυ]αίίοη, δῃᾶ 80 ὑζ. 14, 18. 
Τῆς 2έμ». σουἹὰ ΠΑγαΪΥ τείεσ ἴο ἴῃ6 ἵννο παίΐοηβ, ἴβγϑθὶ δηὰά Τπἀ δῇ 
(χχχν. 10), δἰ πουρἢ ἰΐ χαϊσῃϊ ῬΟΞΒΙΟΙΥ Ὀ6 υβεὰ Κα “Ρδορ!ες᾽ οὗ (ῃ6 
πδίϊοῃ Τσοποίἀοσθὰ ἃ5 τηδάθ ὉΡ οὗ ἃ ΠΌΡΟΣ οὗ ρογίΐουβ (Η 05. χ-. 14). 
ΤΩΣ ἰαπά οὗ ϑγδθὶ ννᾶβ βιιρ)θοΐ ἴο ἀτοιρῇῃῖβ ([6Γ. χὶν. στ; τ Κ. χνἱϊ. σε.» 
Αἴὰ. ἱν. 7), ἴο Ὀ]αβίίηρ δηὰ τα]άενν (Απ. ἰν. 9), 85. ΜῈ} ἂ5. ἴο τῃς 
βοούτρα οὗ Ἰοσυδῖ5. (7οε] 1.).,. Οοιαρ. [ἢς βίπιρρὶοβ 1 ἰαπιΐπε  ΒΙοἢ 
1.6 τοϊυγηθα 6χὶ]65 Πδα, Ηδρ. ἱ, 10, 11, ἰΪ. “ἢ. 

1δ. Ἐεαὰ ὈΘΟΡΙΘΒ ἴοτ ρβορῖθ, 45 υβι18]. 
εαμδέ Δ) παίίοης ἰο αἰ ἘΔΙΠΟΓ: ὌΘΣΘΑΥΘ ΤΏΥ͂ ὩΔΌΪΟΣ ΔΏΥ͂ ΤΟΥΘ. 

ΤἼε βᾶπηθ ψοσγὰά ἰ5 τεδὰ ὑ. 14, Ὀυΐϊ οογγθοϊθὰ ἴῃ Ηδ. χτηᾶῖρ., δηὰ (ἢ 6 
βϑῖὴθ οογζεοοη 8ῃοι]ὰ Ὀ6 τηδάβ μοσα (5ῃδϊκαὶ ξξ θὑεγεᾶνβ, Κα] ΞΞ [8}}}. 
ΤὨδ οἶδιιβα 15 ναπίηρ ἰῃ ΕΧΧ. 

16--388.ὡὈ ΝΌῸΤ ΕΟΚ ΙΘΒΑΕῚ, 8 ΒΑΚΕ Β5Τ' ΕΟΚ ΗΙΒ ΟὟΝ ΝΑΜΕ ΞΑΚΠ' 
ΌΟΕΒ5 ΤΕΗ͵ΟνΑΗ ὉΟ ΑΙ, ΤΗΙΒ ΙΝ ΒΕΗΑΙῈΕ ΟΣ ἨῚΒ ΡΕΟΡΙΕ. 

ΤὮε ρδβεᾶρα ἰβ σεπηδυκκαῦ]α δηα ἄδβεῖνεβ ἴω θ6 βία ϊθα αἰπιοβὶ πιοσθὺ 
.17--2 
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Μοτζγεονοσ (ες ψοζά οὗ [6 ΤΟΚΡ σδηθ πηΐο ΤΏ6, ΒΔ], 

[88ῃ ΔῺΥ οΟἴοὶ ρατί οἱ ΕζΖεὶς. ἤθη οπα ἰ5 βεεκίησ ἴο υηἀογϑίδηα ΗΪ58 
σεηθγαὶ σοῃοεδρίίοηθ. [{ ΧὨ 15. 15 ῬὨΪΠΟΒΟΡΒΥ οὗ Ὠἰβίογυ (οἴ. οἰ. ΧΧ.), 
δῃηἃ α͵50 ἀδβοῦθεβ ἢ στοαὶ Ὀεδυϊ (ἢ6 ΡΠ ΠΟΙρ] 65 οὗ [θῃονδὴ 5 
τ ΠΕ ΒΠΟΣ οἵ ἷ5 Ῥεορῖς, δῃὰ ον 5ίερ ὈΥ δίϑθρ (15 5841] "ΡῈ δοοοιὼ- 
᾿ἰδῃε. Ὑῶΐε ρῥτορμεὶ τονίθννβ ἴἢ6 Ὠἰβίουυ οὗ [ἢ6 ρξϑορὶς ποτα [86 
ερὶπηΐησ, τυπηϊηρ 1 οὐ {1} 10 15. Ἰοβί ἴῃ 115 δἴθσῃδὶ 15ϑι165, δηἃ βίην 

ΒΟΥ ἰξ ΨΜ1Π' τεδά ἴο 41} [6 παϊϊοῃβ οὗ [86 εαγ (ῃ6 ἴσας ᾿οββοι οὗ παῖ 
ΨἘΙΟΝ [ἐδόνδῇ, ἴῃς ἀοά οὗ [ςτγ86], 15, δὰ ἰδεανε ἱποδοθα]α ἱταργοϑ- 
βίοῃβ ου ἴῃ πηϊηά οὗ 5 οὐσῃ Ῥθορΐα. 

ΕἸἰτβί, υν. τ6---24. ὍΤΕ ὨΙβίουυ νψ]} 115 βἰρηίϊίβοδπος ἀρ ἴο ἴ5γδε} 5 
ἢπ8] τεβιογδὕοηῃ.---Τὴς ρΡεορὶς ἀεδ]εὰ τΠ6 ἰαμάὰ ψ ἢ {πεῖν Ἰἀο]αίτι65 
δΔηα Ὀϊοοάςῃεα (Ὁ. 17), [Βεγείοσα ἴῃς ἔπτγ οὗ ̓ ἐβονα ννὰ5 Κἰηά]εὰ δηὰ 
6 ρουτεά ἰξΐ ουὧὐδ ἀροη ἴδεοιη, βοδιίετηρσ ἰἤθηὶ διηοησ (86 Ὠδίοη5 
(νυν. 18, 19). ΒΥ ἴΠ656 αἰξαβίεγβ ψῇῃοἢ [Π6 ΡδορΙῈ Ὀγουρῖ ἀρΡοη ἰΠοιὰ- 
56ΪΙνεβ [ΠΕῪ ““Ῥγεοίδηεἀ᾽" 6ῃοόονδὴ 5 πδῆγα διηοὴσ [86 πεδίῆεη. ΤΒΒ 
πδίίοῃβ, ἱσῃοζδπὶ οἱ [6 παίυσε οὗ εμοναῖ,, ἃπα ᾿Ἱποάρδῦῖα οὗ αἀϊνϊηϊησ 
(ῃ6 πλοσὰὶ ΡὈυ Ποῖ ρ]ε5 οὗ δἷβ τυ]ε οἵ ἴπῃῈὸ νοῦ δηᾶ οὐ ἢ15 ρεξορΐε, 
αἰἰπραϊεά τὴς οἝἰδηλ65 οὗ στε] ἴο ἴ(ῃ6 (β Ὀ]Θηθ85 οὗ (Ποὶς ἀοα, ψῆο 
ννὰ5 ἘΠ4ΌΪ6 ἴο ἀείεμα ἰῃει, βαγίησ, [Π6856 ἂγὸ ἴῃς ρεορὶε οὗ Τεμονδὶ, 
δηὰ [ΠΟΥ τὲ ροὴς ἰοῦ οὖἱϊ οἱ 815 ἰἸαπά. Ἔδι5 [πε΄ στεδίῃεβθβ. δπὰ 
ρονασ οὗ [ἐβόοναῖ, νῇο 5 οὐ δἷοηβ, νδθ ἀείγασίβ ἔτοιη, δῃὰ [6 
Κπον]εάρα οὗ ᾿ἰπὶ ὈΥ ἴῃς παιϊοηϑ--- ἢ 6 ψ}1115 ἴῃ 41} ταὶ ἢς ἀοε8 
ἴο σΟΏΨΘΥ ἴο τῃεμηλ---νναβ ἀεἰαγεά οΥ ἰγυβίγαϊεα (νυν. 20). ὙἈδετγεΐοσε ἴοσ 
[ηὴ6 564Κ6 οὗ ἢ. ΠΟΙΥῪ πᾶπὶα ἢῈ ν}}}} ἱῃίεγροβα δηά ἴσῃ [86 (οσίπμηεβ οἵ 
ὨΪ5 Ρδορΐὶβ, ἴ[μβαῖϊ 6 τῶδὺῪ Ὀ6 βαηῃοιβεαά ἴῃ ἰζ6 ὄδγοβ οὗ ἴπ6 Ὡδίϊοῃϑς 
δηά Κπονῃ ὈΥ̓ ἰδ ἴο Ὀ6 ἀοά οχηηϊροίεηϊ (ζ. 21--24, οἷ. ὑν. 38, 
326). 
ΘΠ ψυ. 44---38. ὙΠε Ὠἰκίοσυ οὗ [ἐῃονδὴῃ ̓β τεϑίοσγαίίοῃ οὗ ἢΐ5 

Ῥέορὶε δῃᾶ {μεῖς 1] τεἀειηρίίοη ἴῃ ἰΐ5 βυσοθββῖνε βίερϑ, [ἢ 6 
Εἴθγηδ] ᾿τηργοβϑίοηβ ψ Ὡ ΟΣ [815 Ὠἰδίοσυ ψν}}} εῆρτανα ὑροὴ ἴδε ΡξΟρ]ς 5 
τ Ϊη45.---ΤῺ (ἢ ΡΥορἢειῖ 5 νίενν }εονδῇ τηυβί νἰηάϊοαία Ὠϊηλ56 1 ἴῃ 1868 
αγεβ οὗ [86 πδίίοῃβ ΟΥ̓ ἴῃς σεβίογαίίοη οἱ [5γϑε], ποῖ ἤδοδυϑα Β6 15 ἃ 
6. {|ῦ4] ροὰ ψὴοῸ νν1}} ἀο βοιῃείϊηρ ἰοσ ἢἷβ ρΡθορίθ, αὶ θεσδυβθο ἣἢς 
ἷἰα ἀοά αἴοηθ, δηᾶ ἢϊ5 τηδηϊίεϑίδίίοη οὗ ἢ πιβ6}  ἴο (6 παίίοηβ οὗ [ἢς 
νου] 15 ἴῃς ροαὶ]ὶ ἰονγαγάβ ψ ]οἢ 411 ὨἰΙΟΥΥ τ 8. 

76 μόονδὴ “" βϑδηοῖ πος" Βἰτη56]Γ ἴῃ ἴἰἢ6 5'ρῃϊ οὗ ἴῃ6 παίοῃβ ποῖ ΟἹ]Υ ΌὈΥ͂ 
οσομνϊποΐηρ πεῖ οὗ Ὠὶς ρονγεσ, Ὀπξ Ἔνθ χροσα ᾿ξ ροϑϑιῦ]6 ὈῪ ἀἰβρ᾽αυίησ 
᾿ἰβ τῆοσα] χὰ] οὗ ἢϊβ Ρθορὶς (οξ. χχχῖχ. 23, 24), δηά ὈΥ ἴμε βρι γι8] 
Τερθηοσδίίοῃ ἡ Ὠ1Οἢ 6 ψγοῦ5 διηοὴρσ ἴΠδαὶ (᾿. 25 549.). Βαϊ τῃουρἢ 
1η15 ρτεαῖ τβουσῃϊ οὗ Το θονδη 5 γανεϊδίίοη οὗ Ὠἰμιβϑὶ ἴῃ [6 βἰσῃς οὗ 
[86 παϊϊομβ Ὀ6 αἰἰγαοῦνε ἴο ἴῃς ῥσόρῇῃεῖ, ανίῃρ τἰουςῃθα ἀροὴ ἴδ6 
τοἀειηρίίοη οὗ β5γ86] ἣἢθ Ὀεσοηγχθθ δρϑογρεᾶ ἰῇ ἰἢδβα ἱηίεγηδὶ ορεσᾶ- 
(ἰοηβ οὗ [επονδὴ ἀπιοῦρ ἢἷθ ονη Ρεορὶε, νη ΐοῦ ΒῈ Ῥυζθῦεβ ἴῃ 81} 
{πεῖν ἀεία]]5, ἀπά ἴμ6 ψιάεν τπουρῃϊ οὗ [μεῖγ ἰπῆἤπεησα οἱ ἴμ6 μοαίῃθῃ ἰ5 
ποῖ τανεχίθα ἴο {1} σῦ. 35, 36. (1) Γἐμβόονδὴ Ψ}}} ἰαἶκα ἢϊ5 Ῥθορὶς ἔτοιῃ 
ἴδ πδίϊοῃβ δῃὰ Ὀσχίησ ἰβθῖὰ ἀραΐη ἴο [Πεῖὶγ οσσῃ ἰδηά (σ. 24). (2) ΤΏδα 
6 Ὑ111 δρυΐ κ]α οἰθδὴ νναῖθυ ὑροη [ἤθτὴ δηᾶὰ νγδβὰ [Πθτὰ ἔγοιῃ 4]]} {μεὶσ 
Ραϑβί ἱπῃρυτγτε5 (ν. 25). (3) Ηδ ν}}} α]δο γερδηδγαία ἰββαηι, σίνίηρ [Πδπὶ 
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50. οὗ τῆδῃ, ἤθη [6 ἤουβ6 οὗ ἴ5γδοὶ ἀνοὶῖ ἴῃ [ΘΓ ΟΝ 17 
Ἰαηά, ἴΠεγ ἀεβ]εα ᾿ξ ὈΥ ΤΠΘῚΓ οὐ ΨΑΥ δηα ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ ἀοίηρϑ : 
ΠΟΥ ᾺΥ ννὰ5 ὈΘΙίΌΓΟ πλὲ 85 ἴ6 ὉὈΠΟΙΘδηη655 οὗ ἃ τειηονθά 
ψοηδη. ἘΝ Πεγείοσγε 1 ρουγεα ΤΥ ΠΙΓΥ ὩΡΟῚ [Π6πὶ ἔοσ [ἢ6 18 
ὈΙοοά παῖ ΠΥ μὰ 5ῃδα ρου ἴῃς ἰδηα, δηά ἴοσγ {Π6]γ 140]5 
τυλεγετυϊἦ ἴΠΕΥ Πα ρΡο]]υϊθα 1ἴ : δηα 1 5οδίςεγεα {Π6Π} Δ Πρ τὸ 
[ῃ6 Ὠδδίῃθη, δηα [ΠΘΥ ψογα αἀἰβραγθθα [του ρἢ ([Ὠ6 σοπηίτ685 : 
Δασοσαϊηρ ἴο {ΠΕΣ ΜΑΥῪ δῃηᾶ δοοούάϊηρ ἴο (ΠΟΙ ἀοίηρβ 1 
Ἱπαρεά ἴθ. Απὰ ψΏΘη [ΠΟῪ Θηΐοτθα πηΐο πΠ6 ὨεδίῇΘΏ, 20 

ἃ. ὯδΡ Ὠεαῖΐ δηᾶὰ ἃ ποὺ 5βρί ἰΐ, ρυϊηρ ἱπάἀεοᾶ ἢΐ8 οὐγῃὶ βρίὶ τ] ἢ 
(ἤδπ (συν. 26, 27). (4) [ἡ (15 δρὶ ὴϊ [Β6Ὺ 58.411 νγαῖκ ἰῇ ἢΪ5 βἰδίαἴθβ δὰ 
)αᾶρτηεηΐβ, δπὰ ἴῃ 5}4]} ἱηῃεπῖ [86 ἰαηὰ ἴοσ ὄνεσ, ψῃϊοῇ (ἢς Τιοτά 
111 ρυεδῖν Ὁ]ε55 (νυ. 27--30). (5) ϑυττγουηααά ἴδιι5 Οἡ ἃ]] 5:4ε5 ὈγῪ (ἢ6 
[οΚθης οὗ 7 ον 5 σοοάηῃεβ5, δηᾶ Ἰοοϊκίηρσ δἱ [Ππϑηηβοϊνεθ ἀπ δἱ (Ποὶσ 
Ραϑί ἀοΐηρβ ψ τ [Π6 πον ταϊηὰ πῃ ἢ (μ6 Ιοτὰ ψΜ}}}} σίνα ἴθ (ν. 26), 
[Π6Υ 514}} Ἰοδίῃε {ποιβεῖνεβ Ὀδοαυβα οὗ 8}1} {Παὶγ ἔογπηθσ τρυσν δηά 
ΕΥ̓, ἔοσ ἰΐ 15 ποῖ ἰοσ ψνῆδί {ΕΥ̓ πᾶνα Ὀδοη (Πδὶ ΠΤ εθονδῇ ἄοεβ (ἢ]5 ἴο 
{πεπὶ (συ. 31, 32). (6) ΤῆυΡ ψ ἤθη 5786} 5 σδρινγ 15 Ὀτγουρσὰξ 
Ῥδοῖκ [Π6 παίίοῃβ 5ἢδ]} ἰεανπ (ἢ6 ἔγιι6 τπηεδηϊηρ οἱ {Πεὶγῦ αϊβρεχβίοῃ, 
δηά ἰἢε παΐαγε οὗ Γεπόνδὴ ἰμεὶς Οοά, νῇο ἀΐβρεῖβεβ δῃά γεβίογεβ (συ. 
33-.36)- 

16--28. ἸΘΕΑΕΙΒ ΡΑΘΤ ΗΙΘΤΟΕΥ͂ ΑΝῸ ΤῊ ῬΕΙΝΟΙΡΙΕῈΞΒ ΝΉΙΟΗ 

᾿ 1Τ ΠῚ ΌΘΤΕΆΑΤΕΘ. 

11. ἍΜ εΩ ἴῃ {Πεῖγ οσῃ ἰαπᾶ τἢς Ρεορ]ς ἀεβ]εά τ τι τΠεῖν ἀοίηρβ. 
Τῆς Δ πΠα νγὰβ “ ΠοΟΪγ ᾽᾽ Ὀεΐηρσ 5δῃποῖ θα Ὀγ Γεἢονδἢ᾽ 5 ργεξεησα ἴῃ ἰΐ. ΤῊΘ 
51ὴ5 οἱ {Π6 Ῥβορῖβ, 14 ]δῖγΥ δηὰ Ὀ]οοάξῃεα, ἀεβϑεογαίθα 1 δηᾶ τηδάς 
ἱς υποΐεδη. ΗΟΙΪΥ δἰ ῦγασεβ “ οἰεδη᾽") τηάεγ ἰΐ, 85 1πΠ6 ρξηθγαὶ ἄοθβ 
ἃ Ῥαγιϊοσυϊασ, [εχ 11. 7; [,μδν. χυἹῃδθ 25. ΕΖεϊ., ΒοΟνΌσ, 966 π5 ἴο 
ο411] 411 δἰῆβ “ὑποϊεδηηθβ58." ΤῊΪΐ ψΔῪ οὗ βρεακὶπῃρ δπᾶ ἰμἰηἰκίηρ 
οουϊᾷ ΠαγΑΪΥ αν δγίβεη ὄχοορί ὑπάσγ ἴἢ6 ἱηἤποησς οὗ ἃ ὰνν οὗ Ἵεγο- 
Το 8] ἀεα]εμπηθηῖς ( ΒΙΟἢ γετα γεα ἀεβ]δυλθη 5) δηα ρυτὶ βοδΙΟη5. 

«πεἰδατεγέος Οὗ α γεριουε4 τῆς ἘΠΟΙΘΆΠΏ6Β8Β Οὗ ἃ. ΤΟΙΏ81᾿Β ΣῊ ΡΌΤΙΥ. 
1ν. χν. 19. Τὴ σοπιραγίϑοῃ Ἔχργεβϑαβ [Π6 εχίγεηια οὗ ἰοδιῃίηρ, οἢ. 
νἱὶ. 20. 

18. Τῆς εἤξεοϊ οὗ ἴπε5ε οἰηῆβ νγὰβ ἴο δυγαθὴ ἴἢ6 (ΤΥ οἵ Τεπονδῇ. 
ΤῊΣ “Ὁ]οοα "ἢ ΤΏΔΥ Ὅδ πιυγάοσ ἴσοι νἱοίδησα οὐ ᾿πἀ]οῖα] πλυγάθσ, 50 
οἴϊθη τεργοραῖϊθα ἴῃ [η6 δδγ] οὺ Ρτορἢεῖβ, οὐ ἰξ ἸΏΔΥ Ὀὲ ἴῃς βαοῆςς οὗ 
ΟΠ] άγεῃ, χνὶ. 26, χχὶϊ!. 37. ; 

19θ. Τἢε σοηῃβεαιδηςαβ οὗ Γἐπονδῃβ ψτδίῃ---ἰῃῈ ΡεΟρΪῈ σσασὰα βοδί- 
ἰετεᾶ ΌὉΥ Εἷπι αιηοηρ 411} [ῃ6 παίϊοῃβ, νἱΐ. 3, χυἹ!. 20. 

20. ΤΉβε ἀἰβαβίθυβ ΨΒΙΟἢ ἴῃς Ῥεορὶς οὗ Τονδῃ Ὀτουρῃῇῖ οἡ [Π6η]- 
8εῖνθβ ἰεὰ ἴο {16 ἀδβθοσγαίίοη οὗ Ὠϊβ πᾶμε διποηρ (86 Ὠδαΐβεη. Τῆς 
μδίίομς ᾿παρεά ἴα σγεαὶς δπὰ ὑηδῦϊα ἴο ῥγοίεοϊ ἢϊβ βθορὶε. [Ι͂π (δε 
ΕΥ65 οὗ ἴῃε παϊΐοῃβ ἴῃς ἱηίογεσίβ οὐ [Π6 ροᾶ δπηά Πΐξ ρεορὶἜς ψεσβ οπεὶ 
ἱξ ἃ ρεορῖς ψὰ5 συράιεά ὈΥ Δηοίμον 1 νγὰϑ8 Ὀδοδυβα 115 σοὰ νγὰβ ἴοο 
δεῖς ἴο ρῥτοίεςϊ ἱξ, Ναίυγα!γ (μ6 ἰάθα οὗ ἃ ρσοά εχϑιοίϑι ηρ᾽ 8 ΤΊΟΓΙᾺ] 
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ΜΠ ΠΟΥ [ΠΟΥ ψϑηῖ, [ΠΟΥ ῥτοΐδη δα ΤΥ ΠΟΙΥ Πδηιθ, Ψ ΏΘ ἢ 
444) 5αϊὰ ἴο ἴθ, ΤὭδβα γε ἴῃς ΡΘΟρ]ΙΘ οὗ ἴπ6 ΙοΚῦ, δηὰ 

αι Δ16 ρΌη6 ἰοπῇ ουξ οὗ 8 ἰδηά. Βιιῖ [ δὰ ΡΠ ἔογ της 
ΠΟΥ ἤδηλα, ψῃϊοἢ [6 Ὠουδ6 οὗ [546] δὰ ρῥτγοίδηβδά διηοὴρσ 

«« ἴὩ6 Παοδίμθη, ἈΠ ΠΟΥ ΤΟΥ ψεηῖ. ὙΠογαίοσα βὰν ὑπῖο ἴῃς 
ἤοτιδ6 οὗ 5τ86], ΤὭυβ δα τἢ [ῃ6 Τοτὰ αορ; 1 ἀο ποῖ ες 
ίου γοῦγ 5αἴκθβ, Ο ἤοιυβε οὗ ϑγδεὶ, Ὀπὶ ἴοὸσ πλϊηθ ΠΟΙΥ ΠΔΠ)6᾽ 5 
58 Κ6, ψὨΙΟἢ γα ᾶνὸ ὑτοίδηδα διηοηρ ἴπ6 Ὠδαίῃθη, ὨΙΓΠΘΥ 

,3 76 ψεηῖ. ΑΠΑΙ ν}}] βδη οι γ ΠΥ ργοαῖ δ 6, ΜὨιΟἢ νγ8ἃ 5 
Ρτοΐδπεά διηοης ἴδ 6 πεδίμθη, ψῃϊοῃ γ ἢᾶνα ρῥτοίδηξα 
ἴῃ ἴῃς τηιϊάϑβι οὗ [ῃθτ ; δηᾶ ἴῃ6 ἤθδίῃφη 5}4}} Κῆον (ῃδ 1 
ρὲ ἴῃ6 [0 ΒΡ, 58:1 [ῃ6 1,οτὰ ον, ἤδη 1 51.411 θ6 βϑδηοιδεα 

τὰς νοῦ 5 ΟὟ Ροορὶς ψου]Ἱὰ ποῖ γεῖ οςοιγ ἴο ἴμεα. Ὑπαῖ ᾿Θμονδἢ 
80 ΓῚ165 ἰς ἴῃ6 ἰεββοὴ ΜΈΝ (ἢ6 Πἰβίοσυ οἱ [9ςγαεὶ, 115 ἀἸβροσβίου δηὰ 
τοϑίογαιίΐοῃ, 15 ἰηϊοηἠθα ἴο στοὰ ἴο [Π6 παίίοῃβ οἵ (δ δατῖῃ. ΤῊϊβ 
Ιεβϑοη ννγὰ8 οὔβ ψῃ ἢ [5γαϑὶ 1156} ννὰβ5 510" ἴο ἰθᾶῦῃ, ἀπ ννῆθη Απιοὸβ 
(11. 2) τοδά ἰξ ἴο τἴδϑτὰ, ἰϊ ννὰϑ μεῖβᾶρβ 85 βίγδηρε ἴο βοὴ 85 ἱΐ τηϊρὰιὶ 
Ὀε ἴο {με Ὠοδίμεη. 
ἦεν 2γογαν»ι6α41} 1.6. Ι5τδθῖ. Ι5γ86] ὉΥ Ὀγϊηρίηρσ {πεῖν ἀἰβρογδίοη ὑροη 

{πειμηβεῖνοβ ἰεὰ ἴο [ἢς ἀεδβεοτγαίίοη οἱ [εμονδῃ 5 παῖς ὈΥ ἴΠ6 Παίίοῃ5, 
δηὰ Βεηςα (ΠΕΥ ἅγα βαϊὰ ἀἴγεοιΥ ἰο πᾶνε ῥγοίδηδα ἢΪ5 ἤδῆια (υ. 21). 

τυλέρε ἰὮΘΥ σαϊαῖ ἐο ἐλ67} ΜΏΘΩ 10 ψγὯ8 βαϊᾶ οὗ ὕμϑιῃ, ΤἬσ56 ἃζα... 
δπὰ {ΠΟΥ ἅγα ροης ἰοσίῃ..., 1.6. [Πουρἢ τ[μ6 ρεορὶς οὗ }εμονδῇ, [ΠΟΥ͂ 
μαννα Ὀδθὴ ἀγίνθῃ ἱπῖο Ἂχὶ]ε ουΐ οὗ ἴπε ἰΔπά---δ ἢᾶ5 ῃοΐ Ὀδθη δ ]6 ἴο 
Ρτοΐεςίξ [Ὠδιὰ. 

21. (ΓΟ χχ. 9, 14. 
22. “0 μοί ἰἢϊ5 20,» γομν σαζε} Νοῖ ίοσ ννῖῆδδιϊ ϑγδθὶ Ὧ848 Ὀδθῆ οὐ 

ἀεθεῖνοά. ΤῊ τοῖ, 5 ἴο 15γ86}᾽5 ραβδὶ ΠΙιδίουυ ἢ 5110}1 ἃ λθδηϊηρ 45 ἴῃαΐ 
ἰϊ 5 ἢοΐ ἔογ ΔηΥ ἱπίεγεδξ ψῃῖοἢ μ6 Πᾶ5 ἴῃ βγᾶ6] οὐ ἴῃ ογάδσ ἴο Ῥεπεῆί 
τἤδαι ἴαιὶ [ἐμπόνδὴ ἀε νοῦς ἴΠθ, Ὀὰΐ ΟὨ]Υ ἴο ΤηΔΡΠ ΕΥ̓͂ ἢ15 ΟΥ̓ ΠΔΙΏΘ, 
5 δπιἰγοὶν δχίσαηθους ἴο [86 ρᾶββᾶρε δηά ἃ ἀϊβίουίίοη οὗ 115 βεῆβδε. (. 
15. χὶ , χ2---28, χὶν!, 9---ἰ1. “Ναπια᾽ ἰβ ποῖ εαυϊναϊεηΐ ἴο Ῥείβοῃ, 
Ὀαὶ 5 ἃ τοβδοιοη ΟΥ̓ Ἔχργεβϑίοῃ οὗ [Π6 ρεύβδοῦ; ἤδησε 4]} {Πιᾶὶ 15 ἀπ ἴο 
[6 ρῥδίβοῃ οἵ οδῇ ὃδ βαϊὰ οὗ ἰΐ, 15 ἄμε ἴο (86 ῃδιῃθ ἀηα οδῃ Ὀ6 επιρ]ογοὰ 
οὗ [ἴ. 

428. “απο τῖν φυγαί "Ω7,4] Τὸ βϑποι νυ 15 ἴδ6 ορροβίίε οἵ ἴο ῥτο- 
ἴδλῃθ. Αβ [ἢ Ἰδίίθυ ἴθύτη σρθδῃβ ἰο ἀείγαοί ἔοσα (ἢ6 ροόνγεσ, τη 8) 6βίΥ 
ΟΥ ΟυΓ Υ οὗ ΓΘ μονδῆ, οἵ ίσομι δΥ οὗ ἴπσβε διισὶ θυΐϊεβ ἢ Ὀεϊοηρ ἴο 
815 ροάπεδά, ἴο βϑδῃοι εν 15 ἴο τπηδηϊξοβὶ ΟΥὁ τῇδε (Π6ϑα δἰ υΐϊα5 οοπ- 
βρίσιουβ. Ηδπηοα ἴδε οἴπεοις οἵ Γεπονϑἢ᾽β βαποι γῖπρ 5 ἤᾶτης 15 ἴΠαΐ 
ἴὰ6 Βοαίμθη κπονν ἢίτῃ ἴο ΡῈ Τεῃονδὶ---Οοἀ δἰοης δῃὰ 8]1 ἴπαὶ ψδίοι 
ΠΕ ἰ5 Ψο ἰ5 αοά δἴομε. [ἢ ζ. 22 “"ΒΟΙΥ πδῆης,᾽ Ποῖα ““ρτεαὶ Ὠδιμθ᾽; 
“στθαίηθββ᾽ 15 δὴ δἰδιηθηῖ ἰῃ “8011 655.᾽ 

εξ ταμοίεα ἐξ γο4] ΟΥ᾽ τοῆσδχῖνε: 9ΠΕ6Ὺ τηγβαὶῖ Π0]γ---ὮοΓα 
“ ΒΟΪΥ δα γαοαβ ἴπα δἰτριίῖο8 οὗ ὨΙῪ 845 ἃ γῇοϊθ. ἰβγϑοὶ ἰβ8 [86 
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ἴῃ γοὺ Ὀεΐογα {ΠΕΣ εγθ5. ΕὈΓῚ Ψ}1}} [Κα γοῦ ἔοτῃ διηοηΡ 
[η6 Ὠρδίμθη, δηα ραΐμοσ γοῦ ουξ οὗ 411 σουηΐγιθθ, δηὰ ψ1}} 
της γοῦ ᾿πῖο γοῦγ ονῇ ἰδηά. 

ΤΏδη ΜΠΠ1 5ρτηΚ]6 οἰθδὴ σψαῖογ ἀροη γοῦ, δηα γε 5}4]] 
6 οἰδδηῃ : τομὴ 41} γοῦγ ΙΓ] 655, πα τοτω 81} γοὺσ 140], 
111 οἰδδῆβθε γοῦ. Α Ὧδν ἢεαῖΐ αἰϑοὸ Μ1}}}1 ρίνε γοῦ, δῃά ἃ 
ὨΘΥ, 5ρ1|Π| Μ1Π1 ρὰΐϊ νὴ γοὺ : δηᾶ 1 ψΜ}}} ἰαἶκα αὐγᾶν [6 
βίου ἢεατῖῖ ουὔῖϊ οὗ γοιγ βεϑῇ, δηὰ 1 ν1}} ρίνα γοιι ἃ Ὠδατί οὗ 
ἤεϑῆῃ. ἌΑῃᾶ Μ1}} ρΡυζ ΤᾺΥ 5ριτς τη γου, δπα οδιιδα γοῦ 

βαδ]εοὶ “ἀγορὰ ΟΣ [Ἔμονδὴ 5ηθννβ Πἰπβ6] ἢ ἴο Ὀ6 Οοά, ἰ.6. ὈΥ δῖ5 
ΟΡοσδίοἢ5 ἴῃ [5γ86] ἴῃ [(ἢ6 5'σῃξ οἵ ἴῃς παίίοῃϑ. 

24 “4. ἸΠαδθα ορογδίίοῃβ δῖα ἢΪϊ5 τεβίογαϊϊοῃ δηα τορθηθσδίοῃ οὗ 
5786]. [Ιὰ 15 σογίδι Ὁ ΡΟΘ510]6 ἰμαῖ ἴῃ6 τόσα ἰῃΐεσηδὶ ορογαιοῃβ οὗ 
7ῈΒονδῇ οἡ ᾿ϑβγδεῖὶ (νυ. 25 542.)----ἢ 15 ψαϑῃηρ {Πεπὶ Ἰ ἢ οἰεδῃ νγαῖοσ δηὰ 
Ρυζηρ ἃ πον βρ: ϊ νἱτη [ΒΘ πὶ (Ππαΐ [ΠΟῪ 50.411 νγαὶκ ἴῃ 15 βίἰαζιιῖεϑβ, 
816 οοηδιἀεγοά ρατὶ οὗ Γεπονδἢ 5 βαποιγἱηρ οὗὨ Ἰιἱλ56 17 ἴῃ [86 βἰρῃϊ οὗ 
[ὴ6 παίϊοῃθϑβ. ἼΠΟΥ ἀο δχρίοϑβ Ὀείίεσ ναὶ Πεῃονδῇ 15 ἴδῃ ἃ τθγα 
δχῃϊοη οὗ ρονοῦ, οὗ. χχχῖὶχ. 23, 24; [5. [ἰχὶ. 3, ἰχὶϊ. 2. Αἱ [6 
βϑθ (της (Π]15 τῇοτα ρϑῆθσγαὶ 1θα βθϑηβ ἴο ρᾶ88 το [ῃ6 Ῥσόρἤοῖ 5 
τηἰϊηά ἴῃ ἴπ6 ἀο] σὴς ἢ ἢ 6 ἄνα} ]5 οἡ [5τ86}᾽5 σε! ρου σαρεπεγᾶ- 
ἴοη. Τμο ψ]άογ ᾿άθδ 15 αἱ ΔῃΥ ταῖα γεϊυγηθα ἴο ἰῃ Φ. 33 σέ. 

26. Τορπηδίις Αγ, Βρτ ΚΙ Ιησ ΜΠ οἸοαη ψαῖοσ ταῖρῆΐ βθθη τ ογοῖν 
ἴο Ἔχργεββ ἴῃς 1΄6ὰ οὗ ἴμ6 ἰογρίνθῃθϑβ οὗ ραϑῖ βἰὶῃῆβ. ΤΠπ6 ἤρυτα 5 ἴα Κϑῃ 
ἴτοιῃ [6 ννδϑῃϊηρβ ὈΥ̓  Π]Οἢ σεγθηιοηἶ4] ἀεβ]ειηθηΐῖ ννὰ5 τεπηονεὰ, δηᾶ 
[δες ἤρτσα ἰ5 ρατὶ οὗ (6 Ἰάθφα. ΒΥ ἰδεὶγ τοϊαιίοη ἴο [μ6 ἰάοἷβ δηᾷ βεγνίος 
οὗ ἴδ [16 ῬΘοΟρΙῈ οοπίγδοϊθα ὑποϊθαηηθθθΌ Απὰ ψΒεη ἴπ6 Κιἰμᾶ οὗ 
βοσνίος ψὨΐοἢ [ἢ15 νγαβ 15 σοῃδίἀδγεα, [ἢ6 ἀεραβίηρ ἰοστηβ ψϊο ἢ 1{ τοοῖκ, 
δηά 16 ἱπηταογαὶ 165 ψ οἢ δοοοπιρδηϊςα ᾿ξ οΥ ἐογπιθὰ ραγί οὗ ἰξ (Ηοϑβ. 
ἷν. 13, 14), ἴῃς ἀερίδ οὗ ἀεβ]ειηθηΐς Ψ111 Ὀ6 υπάρσιβίοοὰ δῃά (πὰ βίγοηρ 
ἄρυτα Ὁ. 17 Μ11] ποῖ ἄρρεᾶγ ἴοο βίσοῃρ. 

26. 44Ἅ πεῖν ἀξαγέ] Τὴ “δαὶ 5 υϑοὰ ἤΕΙδῈ φΈΠΟΓΑΙΪΥ οὗ [868 
ῃδίαγο. ΕὈΓΏΘΙΪΥ (Ποἷγ Ὠεαγὲ νγᾶ5 βίτοηρ, οράπγαϊα, πηϊτργεβϑῖθ]6 αηά 
το ]]ἰου5. (11. 4. 1. 7);} ποὺνν [ΠΘῪ 58}4]} τεοεῖνε 4 ““δεασγὶ οὗ ἢἤδβῃ,᾽ 
ἱτα ργθβϑίθ]ε δηά βοΐϊ, βϑηβιενο ἴο ἴλ6 αἀἰνίης δαπηοηὶτοη5 δηὰ ψ1}. ΤΠδ 
Ῥἄγαβα βῆονϑ ἴΒδΐ ἴῃ [86 ΟΙΪα Τεβίδιηθηϊ ἢο ἰάδα οὗ οσογτυρὲ ἱπο]! ηδοη 
Διίδοθοβ ἴο (Π6 ἰεγτλ “ 65 (χὶ. 190). Ασοοτάϊησ ἴο υϑᾶρα “5011 
ἜΧΡγαβ565 ἴπ6 συ] σ᾽ ὈΥΠΟΙΡΙΘ ἴῃ ἴδ6 ταϊηά, (ἢ οτος (ῃδὲ σὶνεβ ἀϊγεοιοη 
Δηα τηοϊίοῃ ἴο ἴμ6 ουγτεηΐ οὗ [πουρηξ ἀπὰ σοηάποῖ, οΥ ἴπαΐ ρῥγεναι]ησ 
ουτγγοηὶ 1561. ΤῺ Πεατὶ 15 ποτα ρϑβϑῖνα δηὰ τεσερίίνε δηὰ ὑυΐ σοϑ- 
δροηάβ ἰο ἱπῆυεδηοθβ, ἴῃ6 βρὶΐ ἰβ δοίΐνβ δηὰ ταρυ]αίίναε 76γ. χχχὶϊ. 

217. ῥωΐ»» Τῇ ΤὨΪβ ρστεδξ ὑσοιηῖβα 18 οὔ α ἢ] οἢ ἀο65 ποῖ ἈΡΡΘΑΣ 
ΡΙΟΙΩΙΏΘΏΓΥ ἴῃ [Π6 ΠΌΡΕΝ {11 16 6χ]]6. [Ι͂ἢ 15. χὶ. (ἢὩ8 Μαεββίδηϊος 
Κίηρ Πᾶ5 1ῃ6 βρίγιΐ οἵ ΓΤ εῃμονδῇ ἴῃ 411 [86 τηδηιο]ἄη6β5 οὗ 18 ορεγαίίοῃ, 
δηᾷ ἰῃ ΧΧχὶϊ. 15. [Π6 ΠΟΡΘ 5 δχργεϑβοᾶ (ἢ8ϊ “6 βρίτϊ 5}4}} Ὀ6 ρουτγοά 
ΟἿ 05 ποτὰ οὐ Πρ" (ἸἰὨουρἢ τὴς ράᾶββθαρε 5 με ἃ ὮΥ βοπὶῈ ἴο 6 ἰδίϑν 
[δὴ 15.)}; αὶ ἴξ 15 ἴῃ 6χ]]6 δὰ ροβί- Ἔχ] 6 (ἰπλθ5 ἴμαὶ ἴῃς ἰάδα. 5 ἢτβί 
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264 ΕΖΕΚΙΕΙ,, ΧΧΧΥΙ. [νν. 28---31. 

ἴο ψΑὶκ 1 Τὴν 5διαζιζθθ, δηα γα 5}4]1] ΚΕῈΡ ΤΥ Ἰπαἀρτηθηίβ, 
δῃηα αἀο ζόρι. Απὰᾶ γε 5}4}} ἀνε} ἴῃ [ἢ6 ἰαπα ἴῃδὶ 1 σᾶνα 
ἴο γουῦ ἰδίῃ α ; δηα γε 5041} Ὀ6 ΤῊΥ̓ ΡΘΟρΡΪΙΘ, δῃᾶ 1 ψ1}} Ὀ6 
γοιγ σοά, 1 ν}}} 4150 5ᾶνδ γοιῖι ἔγοιῃ 41] γΟΌΓ ὉΠΟΪ]ΘΔΉΠ655685 : 
Δηα 1 ν1}} 41} ἔογ {Π6 σογῃ, δηᾷ ψ1}} Ἰηογθαβα 1ἴ, ἀπά ἸΔΥ πο 
λταϊηθ ὩΡοὴ γοῦ. ΑΠΑῚ ν}]}] τ] ρὶν ἴῃς ἔτ οὗ τηὴ6 {γ66, 
Δη4 τ[ῃς ᾿πογεαβα οὗ ἴῃ ἢεϊά, [δὶ γε 5114}} σεοεῖνθ ὩῸ ποσΘ 
τερτοδοὴ οὗ ἰδιηϊηθ δηιοηρ [86 εδῖίμβθη. ΤΏδη 514]} γε 

ἐχρσγεβθοὰ ἢ ρτεδὶ σεγίδ πἰν, 6.5. ΕΖεκ. χχχνυΐὶ. 27, Χχχνῇ. 14; [06] 
ἱϊ. 28; Ζεοῆ. ἱν. 6 (χιῖ. το). 76γειηϊδῃ ἄοθθ ποῖ τ56 ἴῃς εχργεβδίοῃ, 
[που ρ 15 ρτοπιῖδα {πδξ ον 0ν}}} τις ἢἷβ αν ΟἹ τὴθη 5 Πδδγίβ 
ΒΕΟΙΏ5 ἴο ἴᾶνα το ἢ} (6 βᾶτηθ 5656, ΟΥ δἱ ᾿ἰεαβδί ἰἴἴ ὄἼχργεβϑϑεβ [6 ““πΠῈν 
Βρ1 1" οὗ ΕζΖεϊς., δῃὰ ἴῃ τ Νὲνν Τεβίαιηθης [15 ἤδνν βρίσιὶ 15. (Π68 
δρίΐ οἵ σοά, ΤΏρτγε αἰνναγϑ αἰΐδομες ἰο “βρὶτιι )} (6 ἰάδα οἵ ροννεσ ἴῃ 
ορεγδίΐζοῃ, ἴΠς βρὶ πὶ οὗ αοά 15 Οοἀ δχουίηρ ροόννεσ. 

29 τυαίξ ἐγ γι» σίαζιε5)] ἘΒεῖηρ επάοψεὰ ἢ τἢ6 βρης οὗ σοά ἴποῪ 
Μη] ψα]κ ἰῃ Ὠ5 οἰδίιζεβ, (οσ ἴΠ656 δῖε δχργεββίοῃβ οἵ ἢἰβ βρ' ϊ. ΤῊβ 
Βρίπὶ οὗ ἀοά νν}}}1] Ἀρρθασ θοῇ ἂἃ5. δὴ ἱπνναγὰ ἱτηριΐβα ἰο 18] σοῦ β 
ΜΠ], ἀηὰ 845 ἃ ροόνγεῦ ἴο ἀο ἰξ. [Ι͂ἢ [ἴῃς ΟἹ] Τεβίδιμθηϊ ἴΠς ορὶ πὶ οὗ σοά, 
Ἔνθ [86 ῥσορπείὶς βδρί σι, 15 ὑβια!]ν ἃ ἀγηδηχὶο ἰμβαδηςα, δὴ οἰονδοη 
οὗ ἴῃ6 παίυγαὶ Βυμίδη (δου 65. ΓΒΘ ““βἰαϊαϊεβ δπὰ ἱπάρτηθηις᾽᾿ δγὰ 
ποῖ (86 πιοσα δχίεγηδὶ δηδοίχηθηϊβ οὗ [ἢ6 ἰανν; [ΠΟῪ ΘαλΌγαοα 411 [ἰἢ6 
ΤΏΟΓΑ] ἰανγα ἴο ψῃϊοἢ ΕζΖεὶς. 5ο οἴϊδεη γείειϑ (6.5. οἢ. χυἱιοὲ., χχὶϊ., χχχἕ.), 
δῃὰ 11 ἰ5 ἀου τ] 16 Ργορῃαῖ τίει βρεοΐδ!!ν ἴο τυγιῖθη ἰανν5 δἱ 8]]. 

28. Αραΐη, ἴῃ6 σοηβεαυδηςα οἱ ννδϊκίηρ ἰῃ Τεμονδῃ᾽β βίδίαϊες ψ1}} 
θὲ ἰῃαΐ [Π6Υ 5841} ᾿πῃεσιῖ ἴῃ6 Ἰαπά ἔοσ δνεῖ, οἵ. χχυἹ. 25, ΧΧχΥ . 25. 
ΤῊΣ ῥσγοϊϊβα δἰίδοῃεα ἴο πε ΑἸ σοτηπηδηάπιοηῖ---ἰῃ6 χϑὶ σοιμτηδηά- 
τηδηΐ ΨΊ Ργοπλ156--- 6 ]οηρβ ἴο [86 σομηπηδηαπηεηῖβ ρίνθη ἴο ϑγαθὶ 85 
ἃ ὙὮὨοΪε. ΤΒε Κοοριηρ οὗ ἰδ πὶ νγὰβ (ῃ6 σοηάϊἰἰοη οἵ τεπιαϊηίηρ ἴῃ (6 
ἰαηά. ΏΘη (6 Ῥϑορὶε ἀϊδεγεραγάθα (ἤδπὶ ἰΠῈῪ ψψοτα ἀγίνθη ουἱ, δηθὰ 
ΟὨΪΥ ΨΏΘΩ ἰΠεοῖγ ἰΌσΙΏΟΥ δὴ ψεῦῈ ἔογρίνεη σου] [Π6Ὺ ΡῈ τεβίογοά 
([5. χ]. 2). [11 πῆᾶν Ὅς ἃ αιιδβίίοη ΨΒΘΙΠΟΥ ἴΠ6τα Ὀ6 ποῖν ΔΗΥ͂ οοη- 
ΠΟΧΊΟΏ Ὀεαΐνεθη βγδθὶ δηὰ (ἢ Ἰαηὰ οὗ ζαπδδῃ. [1{ ἴῃεστε δ, (ἢ6 
ςοπαϊ οι οὗ τεβίσγσαϊοη ἴο ἰξ ἴθ ἔφ} δπᾶ οὐεάϊΐεπος ου (86 ρατί οἵ 
{πΠ6 ΡΘΟΡΙΪ8. Α γταβίογδιίϊοῃ οὗ 76 νν5 511} 1 ποθ] εἴ ἴἰο σαῆδδη, ἄνθη 
1 1 5μουἹά οσουσ, σου] ἤᾶνε πο. τηθδηϊηρ' 50 ἴδ 85 ἴπ6 τεἀδιηρξνε 
Ρτονϊάδθηςε οἵ ἀοά ἰ5 φοποεγηεά, δηᾷ νου]ὰ ποῖ εηίου ἰηΐο δὴν τεϊδίίοη 
νυ ἢ τς ΟἹα Τεβίαπιεης βοτίρίατεβ Οορ. [6 ογάεγ βἰδίβα σ᾿. 33. 

29. ταὖέ γοῖ 770792...τεριοίφα»γι65545)] ΟΥ,1 ὙΨ1|)Π1 βᾶνϑ (ἀ οἰ] νου) γοὰ ουῦ 
οὗ γοῦσ... Τῇ ρῆγαβα “"βᾶνα οιι οἱ 15 ργεριηδηῖ, τηθδηΐηρσ “'βᾶνθ γοὺ 
ὈΥ Ρυγγίηρ γοὺ ἔτοτη᾽)..., Βαγάϊγ, βανα γοι ἴγτοιῃ ἴἢ6 σοπβθαθεηοαβ 
ο Οἱ. χχχν]!. 23, δηᾶ τεδάϊηρ ἴἤογα. 

εαἰῤ ,ογ λές .07] Οἱ. χχχῖν. 27, 29; Ηοβ. 1. 21; 761. χχχὶ. 11 
(οί. 2 ΙΧίηρϑ Υἱ1}. 1). 

80. (Ι΄. χχχὶίν. 27 54. 
81. (ῇ, νὶ, 9, χνὶ. ότι, 63. Οὐ ([Π6 ννογὰβ “ἴω γουζ οὐγη βἰραὶ," 

ςἢ. χχ. 43: 



νν. 32---37.] ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧΥΙ. 26ς 

ΤΟΙΏΘΙΏΡΟΙ ὙΟῸΓ ΟὟ ΟΝ} τᾶγϑ, δηὰ γοὺγ ἀοίϊηρβ παῖ τυξγέ 
ποῖ ροοά, δηα 5}4}} Ἰοῖῃβ γουγβαὶνθβ ἴῃ ὙΟΌΣ ΟΜ βιρῇϊ ἴου 
γοῦΣ ᾿παυ 65 δηα ἔοσ γοῦγ δροϊηϊηδίίοηβ. Νοῖ ἔογ γι 3: 
βᾶΚο9 ἀοΙ Ζλξε, Ξα τ ἴῃς Τ,οτὰ αον, Ὀ6 τ Κπονῇ τπηΐἴο γοι : 
Ὀ6 Δϑῃδιηθα δηά οοπίοιιηαθά ρου γοῦγ οὐ νᾶγϑ, Ο ἤοιβε οὗ 
[5τ46]. Τῆι 88: [6 Τοτὰά αο0} ; ἴὴ [6 ἀδΔΥ (δὶ 1 5}4]] 33 
ἢδνθ οἸεδηβθά γοῖ ποτὰ 411 γοὺγ ἸΏ] 1165, 1 Ψ}1}} 4150 σδιι56 
γοῖς ἴο ἄννε}} ἴῃ [ῃ6 οἰ[65, ἀηά [ἢ6 νναβίθα 5ῃ4}} 6 Ὀυ1ἀ6α. 
Απὰ τἢς ἀδϑοϊαῖε Ἰδηα 5411 Ὀς6 {116 ἅ, ννθγεαϑ 11 ΙᾶὰῪ ἀθϑο]δίβ 34 
ἴῃ τῆς 5ιρῇῆϊ οὗ 41} (πΠὰϊ ραβϑβεά ὈὉγ. Απά (6  5}.4}} 5δᾶν, ΤῊῺ]5 35 
ἰαπα τῃδὶ ννγὰ5 ἀθβϑοϊαΐθ 156 Ὀδοοῖηβ |κὸ [86 ραγάξῃ οὗ Εάβῃ ; 
δΔηα τἢῆ6 ναβία δηά αἀδβοϊαῖε δῃηὰ χυϊηθα οἰ[165 (76 ὀέοθ)ιδ 
εηοοά, σηη] τς ᾿Ἰηῃαριϊθά. ὍΤἤθη [6 Ὠδαίμρθη (δῖ ἀα ἰδῇ 36 
τουηά αὐοιΐῖ γοὺ 514}1] Κῆον (αὶ 1 ἴῃς ΤΟΚΡ θυ] ἃ [ἢ6 
τυ] δα 2ίαεος, ἀπά ᾿οἱδηΐ ἴΠᾶΐ [Πδὶ ψὰ5 ἀθϑοϊαῖθ : 1 ἴη6 ΤΟᾺΡ 
Ὦδνα 5ροόκδϑη ΖΏ, )η4 1 ψ1}} ἀο 21. Τι5 βαιτἢ τ[ῃς 1οτὰ ἀονῦ; 3) 

82. ΤΠε νεῖβα 5. οἰοςεῖν οοηηδοίεα νἱ ἴῃς ῥτεσεάϊηρ : γε 58|4]} 
ΤΟΠΊΘΠΊΌΘΙ ΥΟΙΓ ἔοσμηευ αν], ἰοῦ ποὶ [οσῦ ὑοῦ δάκαβ ἀο 1 (ἰϊ5---ποῖ 
Ὀεοδιθε οἵ γοὺγ φοοὰ ἀεβεσνίηρ (7. 22); οἱ ἴπ6 σοΟΠΙΓΑΥΥ {Πα ῖγ ον 
ψ8γ75 ἤδη ἰπουρῃϊ ἀροὴ οουϊὰ ΟἿΪΥ οαυδα [Π6πὶ βῆδιηθ. ἴῃ ἴμδν. 
ΧΧΥΪ. 45 ““ἴοσ {ΠΕΙῚ 58 }κ65᾽ πγϑδδηβ ““ἴο [Πεἰγ Ὀεηεῆί,᾽ οὐ {πεὶσ ὈΘ ΠΑ] . 

33--36. ΤἼςε ρῥσγορπεῖ τεϊυγηβ ἴο [6 ᾿εβθοῃβ νη οἢ [5Γ86}}5 ἢ βίου, 
[η6 δυίῃοσς οὗ νν)ῇηϊοῦ 15 [μοῖὶγ (οά, ᾿ν1]] τοδά ἰο ἴδ παίίοης οὗ [ῃ6 ψνου]Ἱά. 
Υ̓ΒΘη ἴΏ 6 ὈδΠοΙΪὰ 1μ6 ἀεβο]αιθα ἰδηὰ οἵ ἴβγδϑὶ Ῥδθοοτηα ἰκὸ ἴῃς σατγάθη 
οὗ Εάδῃ [ΒΕῪ 5}.4}} ἔοστη δηποίῃεγ Ἰπάστηθηΐ τεραγαϊησ [εποναῇ, πὰ 
Κηον ταὶ ψὨ]Οἢ ἢδ ἰ5, απὰ (86 τηεδηΐηρ οὗ (6 ὨΙϑίοΥΥ οἵ Ὠϊ5 ρεορίδ. 

38. ΤὮΕ οτάσν οἰδίεα ἤδτα ἰ5 οὗ σουγθε ἃ ΠδΟΘϑϑΥ: 85 ἐς βἰηβ. οὗ 
ἴῃς Ρεορὶε σδυβξεα {πεπὶ ἴο Ὀὲ οαϑί ουΐ οὗ {πεῖν Ἰδηά, (Πεὶγ ἔογρίνεῃθϑβ 
τουξί ῥτεοεάς {6 τοϑίοταίίοη ἴο ἰἴἴἃ, [1π ἴῃ ριορῃεῖβ Ἔνεηΐβ ᾶἃγὰ ποῖ 
δνθηΐβ ἸΏΘΓΟΙΥ, ΠΟΥ ἃγα Ἂχῃϊιτοηβ οὗ πηοταὶ ρυϊποῖρε5. 9ὅο ἰῃ 15. 
χ].--Ἰχνὶ. [ἢ 6 τεσιογαίίοη οὗ ἰϑσγϑ6ὶ ἴο (δηδδῃ 15 ργδοβεάβα Ὀγ [με αδἴοῃβδ- 
τηϑηΐ οὗ ([Πεῖγ β'ηβ ὈΥ ἴΏ6 βεγνδηΐ οὗ (6 [,οτὰ (15. χὶ. 2). 

86. 1... ὀεά... ῥίαμ Ῥετπδρϑ ; βᾶΥθ ὈυϊΠαθᾶ.. ΡΙδηϊθᾶ, ΤὨε νογάβ 
ΒΑΓ ὄχρύθθθ ἃ βεηεγαὶ σμαγδοίθγ δες οὗ [εμβοναῆ, ὰΐ τείοσ ἴο (68 
λοι δαὶ ιἴ 15 ΒῈ ψὴο ἢιᾶ5 τεβίογεα 15γδ6]-- -σοπρ. ἰαϑσὶ ννοσὰβ οὗ (86 
νψεῖβθ. Ἐεβεοίίηρ οὐ [Ἐπονδ ἢ 5 γοϑίοσγαϊΐοη οὗ ἴῃς ρεορὶς (ῃ6 παίΐοῃβ 
11 τϑοορηἶδα ἢοΐ ΤΩΘΥΕΙΥ ἢ15 Ρονοῦ, Ὀσΐ 4150 (ῃ6 ἀβερεῦ ῥγίῃοὶ Ὁ 65 
ΜὨΙΟὮ ὑπάθη]16 ἢ)15 σονεσηιηδηΐ οὗ ἢΐβ ΡΕΟΡΪΘ. 

87,38. Α 5ἴηρ]ε ροϊῃξϊ ἴῃ (ἴῃς τά ̓β γοβίοσγαίΐοῃ οὗ 15γδϑὶ 15 τησλάα 
Ῥτογηϊηθηΐῖ, [Π6 τι] ἸρΡ]ἰςαϊίοη οὗ [6 ρθορὶθ. Τα τδεγῦ]6 (ἢτοαῖβ οἵ 
ἴῃς αἰϊτϊηυς!τοη οὗ ΠΟΙ 6 Υ5 (Φ. 12), δηὰ οὗ ἴῃ6 ἀεείπιοίίΐοη Ὀο(ἢ 
οὗ (ῃοβα τοδὶ πίηρ ἴῃ ἴῃ6 Ἰαπᾶ δηᾶ ἴμοβα σοίϊηρ ἰπίο δχὶΐθ, γαῖα πῸ 
ἀοιυθὶ ἴο ἃ στεαῖ Ὄχίθηϊ πι|8]1εἀ (1. ν.). ὉΤῇα ϑοδητ ρορυϊδιίοη οὗ 
7εγιβαϊθιῃ 5 τοίοισοα ἰο ΌῪ Νε θη δ ὨΘΑΙΥ ἃ σου αἰζεσ [86 ἢγϑί 
εχ ]ε5 τοϊυγηβά (νι. 4). ὙΠ οἷα ργοπιῖβε ἴμδΐ [ΠΕΥ βμουα Ὀς 85 (μ6 
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ΙνΜ}}} γεῖ ,“ο» [15 6 Ἰηάυϊγοα οὗ Ὀγ ἴΠ6 πουδε οὗ 1ϑ5γδεὶ, ἴο 
ἀο Ζ' ἔοσ {δ ; 1 ψ}}} ᾿ΙΏογθαβα τἤθτ φυΐζά το Κα ἃ βοςκ. 

38 48 [ἢ6 ὨοΪΥ ἤοςοϊκ, ἃ5 ἴῃ6 Ηοοκ οὗ 7 ΘΓ 5816 πὶ 1η ΠΟΙ 5ο] ἢ 
[φαϑ5ῖ5 ; 80 5Π4]} [ῃ6. ψαβίθ οἱ[165 θ6 ἢ]]6α τυζζᾷ βοςκβ οὗ Ὡθ ἢ : 
δῃὰ [Π6Ὺ 5Π4}} Κῆονν [δι 1 ἄγε [6 ΟΡ. 

εαηῃὰ οὗ (6 568 5 Ὦοῖα τερεδίεά, οἷ. ὕϑ. 10, 11, 33; ]6εἴ. χχχὶ. 27; 
Ηος. 3. το; Ζεοῆἢ. [ἱ. 4. 

87. γεί...δέ ἐμισμίγεάί 97 ΑἸπηοβκῖ: 77 τοῦδέ 7εέ νιγνϑοῇ δὲ ἐμιφωῖγεα οὗ, 
ὮΝ δια Όγαοαβ ἢοΐ ΤΏΘΓΕΙΥ [Π6 ΘΠΘΌΪΥ ΟΥ τεαιεϑῖ οὐ [86 ρΡατί οὗ ἴῃς 
Ῥδθορῖὶς, Ὀπῖ ἴῃς τεϑροῆβα ἴο 1ΐ οἡ ἴπε ρατί οἵ ἴδε 1 οσὰ. (Οἱ. χὶν. 3, 
ΧΧ. 3, 31. Α5 υϑυδὶ “815 τεΐίειβ ἴο τυθδὶ (ο]]ον5---ἰῃα του] ρ] οαιίοη 
οὔ [ῃ6 ΡδορΪο. : 

88. 2.ε λον Μος}] ἷἰ.6. τῆς 5δογβοῖαὶ βῆεερ. Τὴθ βοϊειθη [θαϑίβ 
(νῆεγα βοϊθημηῃ Ὧ45 118 ὈΓΟΡΟΙ 56 η56 οἵ “"οὐβι ΟἸΊΔΙΥ,᾽ ΔρΡΡοϊηΐϊε) τα 
6 [6 ἴἢγχοϑα ρτεδί γεδιὶν [εϑιϊναὶβ, [πουρἢ ἰῃ ρΡοϊηϊ οὗ ίδοϊ ΕζΖεὶς. ἀοδβ 
ποῖ τείοσ ἴο Ρεηϊεοοβί, οἵ ἴῃς ἔδαϑίὶ οἵ γγεεῖβ, ἴἢ ἢΪ5 σοῃοϊυάίηρ σμαρίσοτβ. 
ΤῊ οοτῃρατγίβοη βἤενγΒ ἰἢαὶ αἰγεδὰγν 1Π ῥγε-6Χ1] 6 ΕἸ Πη65 ΘῃουΠΊΟΙ 5 Ὠθ1- 
θε6ῖ5 οὗ βδογιβοίαὶ δηΐϊπλα]ὶα Ψεγα ὈὉσουρῆῃϊς ἴο [65 ]θιὴ ἴοσ οβδγίηρβ δἱ 
τὰς [δαϑίϑβ. 
͵ οεᾷε οὗ »ιό} 11τ. σλεεῤ- οοῖξς ἐπ νι. ΤῊ ποσὰ ““Ποοκ᾽" ἴῃ Ηδοῦ. 

5 ποΐ ρεῃογα) ζεὰ 50 ἃ5 ἴο ὄχργεθθ ἃ ρτᾶΐ Πυ 6 Γ---ἰς τηθᾶῃβ ἃ 5ῃεερ- 
ἤοοκ, δηά ἰ5 Ἄεχρίαἰηθδά ὈΥ̓ “"τπεη.» 

ῬΙΟΌΔΌΪ πο ράᾶββασα ἴῃ ἴῃ6 ΟἹά Ταεβίδιηεηϊ οἵ [πε βαπηα δχίθης οἴεις 
850 οοιηρίεῖα ἃ ρᾶγα οὶ ίο Νεὸν Τεβίαπηθτπ ἀοοίΠΠ6, ραγίϊου ] ] ἴο (παῖ 
οἵ ϑὲ Ρδὺ]. [ἰ ἰ5 ἀοιδίξι! 1 (6 Αροςξέϊε ᾳφυοῖε5 ΕΖεοὶς. δηγνῆστες, ὑυΐ 
ἢϊδ ᾿πὸ οὗ ἰπουρῆῖ Θητ ταν σοϊποϊἊε5 ἢ 15. ΤῊς βδηηα σοποορίουβ 
δηᾷ ἴῃ {Π6 Ξδὴθ ογᾶσδσ θεϊοηρ ἴο Ὀοϊἢ---ἰογρίνθηεϑβϑ (ψ. 25) ; σερϑη Ἔγδίίοῃ, 
ἃ Ὧανν ἢοατί δηὰ ερὶὶ (νυ. 26); [ες βρίσιὶ οὗ σοᾶ 85 [86 πιϊὶησ ΡοΟνΤαΣ 
ἴῃ (η6 πον "πὶ (ν. 27); ἴῃς ἰδϑδυς οὗ [πΐ5, [ῃΠ6 Κεδρίηρ οὗ ἴῃ τεαυγεμιθηῖβ 
οὗ Οοάϊ᾽ς ἴᾶνν (ν. 27; οι. νὴ]. 4); [ἢς εἴεςϊ οὗ Ὀεΐηρ “ἀποὺ στδοθ 
ἴῃ βοϊοηϊησ ἴῃς μυμηδῃ πεοασί δηὰ ἰεδάϊηρ ἴο ορϑάϊεπος (ζ. 31; Βοηι. 
νἱ., νἱ1.}; δπά (ἢ6 ογρδηΐὶς οοηηεχίοῃ οὗ 15.865 ᾿ἰβίοσυ ἢ [ΘΒονδἢ 5 
τενοϊαϊΐοη οὗ Ὠϊπι5611 ἴο ἴῃ6 παίΐοῃβ (συ. 33-36; Ἀοηι. χὶ.). Τδα 
Ριορ ει 5 ἰάθα οὗ τὴς ἀϊνίηε ρεάαρσορὶο 5 ποῖ Ρῥγεςίβε !Υ [6 βδηη6 85 
{δαὶ οἵ [86 ΑΡροϑβιίὶβ, δπᾶ [86 ργοϑεῃΐ ραϑϑᾶρε ἢδβ ἱπῃ βϑοπα ρᾶγίίἰςι]αῖς 
ἴο Ὀ6 ΞυρρΙεοιηεηίεα ἔοι οἢ. χνὶ. Α8 ρυΐ πεῖὲ ἴἴ 15. 15γ86}᾽5 Ὠϊβίογιςδὶ 
Θχρεεισαϑ, {πεῖ ἀἰβρουβίοη δηά χγαϑιοσγαίίοη, νὰ ἴη6 τΠπουρῃίς ψὨΙΟἢ 
ἴμε56 βυρρεβί, [ῃδι ἱτῆργεβδ [86 πδίίοῃβ δῃὰ ἴδοι ἴῃεπὶ ψνμᾶΐ [Ὲμονδὰ 
15. 

(ΓΗ. ΧΧΧΝΙΙ. ΤῊΣ ΡΕΟΡΙΕ. 

Το αϑΐ βίδρ ἴῃ ἴῃς γεοοηδβίσιοιίοη οὗ [86 Ὧδνν [5γ86] 15 [6 ζϑϑυγγοο- 
ἄοη οὗ [6 ρεορίθ. 7μδ ῃδίΐϊοη 15 ἀδδά, δηά 115 Ὀυῃδβ βοβδί(εγοὰ δηὰ 
ἄτγ. Βυῖ ’ἴ 5}4}} σίϑε το ἴῃς ἀθδα; (ἢ Ὀοπαβ 5}4]} σοΐηθ ἰορείμοσ 
δηᾶ (Ὠς Ἐρί τί οὗ 116 ἔγτοτα ᾿ εβονδῖ 584}} εηῖεσ ἰπῖο ἴἤθτὰ δηὰ [Π6Ὺ 5841} 
᾿ἷνε. ΤῊ ρᾶββϑαρα πᾶ5 ἴπἅ|ὺ ρΑΓίβ :-- 
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ΤὭΏδ μαηά οἵ ἴμ6 [ΚΡ ψὰ5 ὉΡΟὴ τη6, ἀπ οδττθα τὴὸ ουὖἱ 37 
10 [Π6 5ΡΙΠῚ οὗ ἴῃ6. ΓΠΟΚΡ, δῃηά 5εῖ τὴς ἀοψῃ ἴῃ τῃ6 τηϊάϑι οἱ 
[Π6 νδ]]οῪ ψ ῖοἢ τας [111 97 ὈοΠ65, δηα οσδυβεαά τ6 ἴο ρ888 2 
ΌὈΥ ἴθ τουηᾶ δροιυῖ: δηὰ Ὀεῃο]ά, 2 ζεγε τῦόγέ ΝΘΤῪ ΤΩΔῊΥ ἴῃ 
[Ὡ6 Ορϑῇ νδῖου ; δῃὰ 1ο, ζΐφν τυόγὲ νετῪ ατγ. Απηά ἢξ 54] 3 
τπηΐϊο τη6, ϑοη οὗ Ὡδῃ, οδῃ ἴἢ656 ὈΟη65 να ΔΑηά1Ι δηϑνεγοα, 

ΕἸτϑῖ, υσ. 1-Ὁ β.ὕ14 ἴῃς ταϑυτγγεοίΐοι οὗ 6 ρεορὶς ϑγδεὶ ἔγοιῃ ἀδαδίῃ, 
δηὰ τεϑίοσγαϊΐοῃ ἴο {μεσ ονὴ ἰδηά. 

Θαοομα, σὑζ. 15--.:8 ἴμ6 πηΐου οὗ ἴῃ6 ἔτο μουϑε5 οὗ [ϑγαεὶ, Τυάδῃ 
δῃὰ Ερηγαῖτ, ἤθη ταϑίογοα ὑπάεῦ ομα μεδὰ, ἀνε Ὠδνὶά. 

1--ι4ἡ. ΤῊΞ ΥἹΞΙΟΝ ΟΕ Ι5ΒΕΑΕΙἾ8 ἘΕΞΌΞΚΒΕΟΥΤΙΟΝ ΒΕΟΜ ΤΗΕ ὈΞΒΑΌ,. 

ΤΗΣ ν᾽ ϑοη 566 15 βισσεκίεα ὈΥ (ἢ βαυΐηρ οὑστεηΐ διηοηρ ἴἢ6 ῬΘΟΡΙδΘ, 
“ΦΟΌΣ ὈΟΠ65 ἃΓ6 ἀτθα, ΟἿν ὮΟΡε 15 ἰοβῖ; ψῈ δὰ ΨΠΟΙΥ͂ ουἱ οὔ, Τϊ5 
ἰάεα δηᾶ (βα]ϊηρ οὗ [ἢ6 Ῥεορὶα ἴακοβ ἔοσῃῃ ἴῃ (Π6 νἱδίοη σῇ ϊο [ἢ 6 ῥτο- 
Ῥεῖ βανὺνγ ἴῃ ἴΠ6 να ]|]|6γ. ΤῊ ἰαηριαρα οἵ ἴΠ6 Ρεορ]α ἰ5 ἄρπτγαίϊνε ς {ΠῸῈγ 
ΒΡΘδΚ οὗ ἴῃ6 παι οηδ  γ, νι οἢ 15 ΠΟ τΟΓα,---ἰς 15 ἀεδα δηὰ 115 Ὀοπα5 
βοδί(εγθα δῃμὰ αὐγ. Απά {ῃ15 ἰάθα τεραγάϊηρ ἴπ6 παίϊοπδ  γ, ἤρσιιγα- 
νεῖν Ἔχργεβϑεὰ Ὀγ [ῃ6 ρεορῖὶε, 15 εἰ οαϊβὰ ἴο ἴ86 ργορῇεί ἰπ ἃ νἱβίοη. 
Ηδηςς [ἢ6 ράᾶββϑᾶρα ἰ5 ποΐ ἃ 116 γὰ] ΡσορἤΘΟΥ οὗ [δες ταϑυσγεοίίοη οὗ ἰηαΪ- 
νἱάτ41 Ῥδυβουβ οἱ ἴΠ6 παίΐοῃ, ἀθδὰ οἵ 5]α!η ; ἰΐ ἰβ ἃ ριΌΡἤςΟΥ οἵ ἴῃς 
Ταϑυσγθοίίοη οὗ ἴΠ6 πδίϊοη, οβα σοπαϊίίοη 15 πριιγαϊνεὶυ Ἔχ ργεβθθα ὈΥῪ 
ἴδ6 Ῥεορὶς με π ΤΕΥ ταργαβθηΐ 15 ὈΟΠ65 85 ἰοῃρ ϑβοδίίεγεα δῃὰ αἴγ. 
Ῥογίδθοϊ οοῃϑίϑίθῃου 15 ἢοΐ τη ἰδ πα ὉΥ 16 ῥσγορῃεῖ: ἴῃ ὑφ. 1,2 ἴῃ 6 
ΑΙ Ὀοηδ65 ἅ.Ὲ τεργεβθηϊθα ἃ5 ᾿γίησ οἡ [Π6 ίδος οὗ [Π6 νδ]]Εῦ, ΝΘΥΥ ΤΊΔΗΥ 
ΔΗ νΟΙῪ ΟἿ; ἰῃ Φ. 12 ΠΟΥ ἅτε ταργεβθηίθα 45 Ὀυτεα ἀπᾶ Ὀτουρῃϊ ὉΡ 
ουἱ οὗ [πεῖν σγανεβ. Ἐΐόβεα δά δἰγεαὰυν υϑεὰ ἴῃς ἤρσιγα οὗ ΓΟϑΌ ΣΎ ΟΊ Οα 
ἴοσ 16 τεϑιιβοϊϊδιίοῃ οἵ ἴΠ6 παίϊοη (ν]. 2, χὶϊ. 14); Ὀυΐ, ἴπουρ (Π6 
Ἰδησυᾶρε υϑοα Ὀοϊῃ ἢδγα δηᾶ ὈΥ Ηοβεδ 5ῆενν ἐδῃλ] ]Α  Ὑ τὰ [ἢ 6 ἰάοα 
οὗ [ἴῃς ταϊϑίηρ ἀραΐϊῃ οἱ ἱμάϊν!ἀυ14]5, [Π15 15 ποῖ ψνῃαῖ 5 ὑσορῃδϑιεᾶ, 1 
15. χχυὶ. το; δη. χὶϊ. [86 δοιαὶ] γοϑυσγγθοίίοη οὗ ἱπαϊνι άπ] τλοτθεῖβ οὗ 
15Γ86] 15 ὑρτσεάαϊοϊεά, οἷ. [οὉ χὶν. 13 5έζ. 

1, 7: λαμά οὗ ἐλε 2ογ4] ὍΠα ρῥσγορμῃεῖὶς δοβίαϑΥ ΠοῸπὶ (ἢ Τιοτά, 
οἢ. 1. 3. Οπ ““8ρί τι) οὗ (δὲ Τιοτά οἵ. ἰἰϊ. 14, νἱϊν 3. χὶ. 24. ΤῊΘ 
“γ8]16γ 15 ῬσοῦδΌ!Υ (ἢδΐ τηοπιϊοηδα ΘΑΥΙΥ ἴῃ (6 Βοοῖκ, 111. 22. 

2. 2}ὲ οδερξ ναἱε}}] 111. οκ ἐάε μιεὸ οΥΓ δε ναέξεγ. ΤῊ Ὀομδ5 ψεῖα 
βίγαννεα ονοῦ ἴΠ6 να] ]εὺ ἴῃ ναβὶ πυτθογ5, ἀηα [ΠΕῪ δρρεαγεὰ Ὀ]εδοποά 
δηὰ ἀτγ. Ὑπεῖνγ ρτεαῖ πυΕΓ πὸ ἀουδί ννὰβ Ξυρρεκίεα ὈΥ [86 δοίια!] 
ἔλοϊ (ῃαἴ ναοὶ τι] 1465 οὗ ἴΠ6 ρβϑορὶα μδᾶ Ὀδεη 5]αίη νι [ἢ6 σβννοσὰ 
οΥ δὰ οἴβεγνβα ρουϑῃδᾶ; δηά {πεῖς ““ἀσγηθθ5᾽᾿ ἜΧΡΎο5565 δἱ ἰεαϑῖ (ῃ6 
αἰΐεν ἀθδάῃθβθβ οὗ ἴῃ 6 παίΐοῃ δπὰ [ἢ6 ἀρραγθηῖ Πορβίθβϑῃβββ οὗ 115 γεν" 
να], ἱΓ ποῖ τῃδΐ ἰξ Βα Ῥεδη ἰοὴρσ ἀδδά (ζ. 11). : 

8. Το [δε ατεβίίοη, (δη {Πε56 Ῥοπαβ Ἰίνε ὃ [π6 ῥσορπεῖ, Ἰοοκὶπρ αἱ 
ἴοι, οουἹὰ ποῖ δῆσννοσ εα (Ἔνθ ἴο (Π6 ΑΡοβί]α δἰἰδιπσηθηΐ υὑπίο (ἢ 6 
τοϑυστθοίίοῃ οὗ ἴῃς ἀεαά νγὰβ βοιηδίμἰηρ ἱποβ  ὈΪγ Ἰογ, ῬῺ1]. 11.. 11) 
δηὰ γεῖ ἴῃ [Π6 ρύδβδεῆςς οὗ πίῃ ψῃοὸ ρυΐ ἴΠ6 αιεβιίοα πα οουἹὰ ποῖ 
ΔΏΒΜΟΙ Νοὸ (Εοῃι. ἱν. 17--ῶὯῖ; Ηδθ. χὶ. 190). ΙΔ τενοίεῶοα Β6 
δβνεῖβ, Του Κηονοβὶ (Εν. Υἱῖ. 14). 
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4Ὁ ΙΤιοσὰ σον, ἴμου Κῃονεδῖ. Αρδὶῃ ἢὰ 5αϊὰ υπηΐο ζη6, 
ῬΥΟΡΉΘΒΘΥ ὉΡοΟΩ ἴμ656 ὈΟΏ65, Δηα 58Υὺ υηΐο ἴδ, Ο γε ἀτγ 

5 ὈΟΠ65, ΘΑΓ τῆ6 ψοτὰ οὗ ἴῆ6. 1ΕΡ. ΤῆὮιϊ5 5411 ἴπ6 Τιοσχὰ 
ον υῃΐο ἴἢ656 Ὀοηθ5 ; ΒεμοΪα, 1 τολ σαυδε Ὀγεδίῃ ἴο δηΐου 

6 Ἰῃῖο γοιῖι, Δηα γε 5}4]] ἵνα : δηά 1 ψ}}} Ιὰγ δ᾽ ηθινβ ΠΡΟη γὙ01,, 
δΔηα ΜῈ] Ὀσηρ ὑΡ βΒεϑἢ ὑροῦ γου, ἀηα οονεσ γοῦ ΜΙ 5ΚΙΏ, 
δηὰ ρυΐ Ὀγεδίῃ 1ῃ γοῦ, δηα γε 5}4]} ᾿ἷνα ; δηά γε 5}4}} Κποὺν 

7ἴῃα 1 αγε ἴῃ6 ΠΟΚῸ. 5011 Ρῥσορῃεϑιβα 851 ννὰβ8 σοσῃπ)δησθά: 
Δ 851 ὈΓΟΡἢ 6566, [Π6γα ψγὰ5 ἃ ΠοΪ56, Δηα Ὀ6ΠΟ]α ἃ 5Βῃακίηρ, 

8 Δηἀ τῇ6 ὈοΠ65 σδδ ἱοροίῃεσ, ὈοΩΘ ἴο ἢΪϊ5 Ὀθῆθ. Απὰ ψἤθῃ 
1 Ῥεἢε]ά, Ἰο, [ῃ6 δίηενβ δῃὰ τῇς βθβϑῇ σδὴθ ὉΡ ὕροη ἴποϑῖη, 
δΔῃηα [6 5Κῖη σονετεα τΠεῖὰ ἀρονα: Ρὰϊ Ζἤέγε τας ὯῸ Ὀτεδῖῃ 

οἷ τε. ἼΠαη 581ἃ ἢξ υπΐο τὴ6, ῬΥΟΡΠΘΞΥ ὑηΐο τἴῃ6 ψιηα, 
ῬΓΟΡΊΘΘΥ, 80η οὗ τἤδῃ, δῃηὰ δ8Υ ἴο ἴῃς ψιηά, ΤὭμ5 5 ἢ [Π6 
Ιοιὰ ἀορ; Οοῃς ἔζοπὶ ἴπ6 ἔουγ ψιηας, Ο Ὀτγεδίῃ, δηᾶ 

το Ὀγεδίῃς Προ [656 5141}, ἴΠαἴ [ΠΟῪ ΤΔΥ ᾿ἰν6. 501 ρτορῃεϑιθα 

᾽ν. 4--.. ΤΠ ῥυόορδπεῖ 5 Ὀϊδάθῃ ργορῇθϑυ ἴο [ἢ6 Ὀοῃοβ δηᾶ ῥτο- 
τηἶδα [ἤδη ᾿ἰ6 ἔγοια [Ἔἐονδῃ. ': 

δ. Τῇε δοῖ οὗ ρυζτπρ Ὀγοαῖῃ τ Ὠΐη ποτὰ, Ὀεΐηρ ἴπ6 τηδίη δηᾶ Πηδὶ 
βῖερ οὗ σί νίηρ ἤετὰ 1ἰΐδ, 15 τηθηϊοπϑα ἢγϑί 85 1 1 δι γαςοβά 8]]. 

6. Τ δα ἔορ]]ον ἴῃς ἀείδ}}ς οὗ (Πεὶγ Ὀεοοχηίηρ δοῖι8] θη οὗ ἤδϑῃ 
δηᾶ ὈΪοοά. 

υν. 7-τ-το. Α5 ἴδ ργυορῇδῖ βϑροῖκε ἴποῖε νγὰβ ἃ ρτεαῖ βοιπηᾶ δηᾶ [ῃ6 
Ὀομ65 οδης ορείδεοσ, Ὀοπα ἴο ἢἷβ8 ὈΟΠ6, δηά {ΠΕῪ θεδοδηγα οἸοίμΒοᾶά ν ἢ 
εβῃ; ὕυῖ 45 γεῖ [ἤδγα νγὰβ π0 Ὀγεδίῃ οὗ ἸϊἸΐβ ἴῃ [ἢ θην. 

1. δολοίά α «λαξίμρ Τῃδ ψοτά ἰ5 τεηάθγεὰ “συβῃϊηρ᾽ (111. 12). 
ΤΠΘ ποῖβα ἰβ [Πδῖ οσοαβίοηθα ὈΥ [Π6 τὶϑίηρ δηᾶ σχυβῃϊηρ οὗ [6 Ῥοηθ5 
ἰοροῖῆοσ, ΤΒδ ῥγενίοιις ψοσζὰ ““ποΐβε᾽ 15 ψαηπίϊπρ ἰη ΓΤΧΧ., νη οι 
ταδὰβ ΘΙ ΡΙΥ: δηὰ ἰξ σϑίὴηθς ἴο ρᾶ855 85 1 ῥιορμῃεϑιθά ἴπαὶ Ῥεῃο]ά ἃ 
τυβῃϊηρσ. 

9. ᾿ ἢ6 ογάεσ ἀδβουροά ἴῃ [6 ογεδίΐοῃ οὗ ζθδῃ (δ. 11.) 15. οὗ- 
βοσνοὰ μεθ: πχϑῖ [86 Ὀοὰγ ννὰβ ἔογτηθα δηὰ (ἤδη [ἢ 6 Ὀσγεδίῃ οὗ [16 νγᾶϑ 
Ὀτεδι δά ᾿ηῖο ἴξ. 

Ῥγοῤῆξσεν τρρΐο ἐλ τοῖμα] Οὐ, ὀγεαίζ. πῃ ἩδεΌ. ἴῃς βᾶτλθ ψγογὰ τθδῃ5 
νὶηά, Ὀγεδί δηὰ βρὶϊ. Τα βίρῃ οὗ ἰδ, ἴ[ῃ6 Ὀγσγεαῖῃ, 15 βεθὴ ἴο Ὀς 
ἰάεηῦοαὶ τ τὰς νη οὐ αἷτ, δῃὰ ΟΥ̓ δῇ ἰηϊθηϑιβοδίίοη οὗ τηθδηΐϊηρ 
ΘΟΙΏΙΩΟΣ ἴο ΤΩΔΩΥ͂ ἰδηριαρεβ ἴἢ6 ““Ὀγεδίπ᾽᾽" Ὀδοοιηθα [Π6 ῥτηςῖρ] 6 οἵ 
116, οσ ἴῃ) ᾿ἰνίηρ Ρ ποῖρὶ]α ᾿ἴ561ξ, [86 5ρίτιῖ. Τῆς ροεῖ {{}᾿ΉΗΥῴ Υβαγϑξ (εἰγ- 
τοοϊορὶς411γ) [ἢ 5ριτι ἀοε5 Ὀυϊ τη ἴῃ6 Ὀγεαίῃ; Ὀαΐ (Πουρῇ [Π6 ψοταβ 
Ῥα ἰάεοπιῖςαὶ ἴπς Ἰάδας τα αἰβδγθηῖ. ΤΏΘ Ὀγεαίῃ πϑεα] ἴο 6 1π ἴῃ 
(6 ναϑὶ τυ τὰθ πον ογεαϊθα τηυδῖ Ὅς διγηϊσῃθὰ ὈΥ ψὶπᾶὰ σομπΐησ 
ἔτοιῃ ἃ}}] αυδτγίοετς οὗ ἴῃς ἢδάνθῃβ. 

τον: {άετε οἰαΐῃ) Οτ, 1Ἰπῦο 1ἴῃ6 5]αῖη. Υμαϊ 15 πϑϑαίᾳὶ ἴο τηδῖκα 
Εἰνίηρ τπθὴ οὗ ἴθηὶ 15 Ὀγθαῖῃ ἰῃ πεὶγ ποϑίτ]8. Ὑμαῖ οι αοά αἱὰ 
Ηἰτηβο!Γ ἴο (μ6 ἱπάϊνιάυδ] τη 6 ογοαϊθά, ὄνθη Ὀγοδίῃα ἰηΐο 15 Π05- 
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ἃ5 ἢ6 σοΙη]Δη 64 τὴ6, Δηα [ἢῃ6 Ὀτεαδίῃ σδῖὴδ ἰηΐο ἤδη, δηά 
ἴΠ6γ ᾿ινεα, δῃηά βἰοοά ὉΡ ἀροὴ {Ποὶν ἔδεῖ, Δὴ Ἐχοεθαάϊηρ ρτϑαῖ 
ΔΙ. ΤΠδη δ 5814 υηΐο τη6, ϑ0ὴ οὗ τηδῃ, ἴεϑε θΟη65 Ωγ 
τὴ6 ψὨοΪΘ6 μοιιδε οὗ [ϑγδ6] : Ὀ6ῃο]ά, [6Ὺ 5ϑαγ, Οὐγ ὈΟΠ65 ἅ1Ὲ 
ἀγιθα, 8δηα ΟΣ ὮΟΡΕ 15 ἰοβῖ : 6 δῖα ουϊ οἱ ΤῸΓ ΟἿ ρδγίϑ. 
ὙΤπμετείοια ΡιορἤΘΘΥ δηᾶ 584Υ υηΐο ἴπϑπλ, ΤὭϊ5 581} [86 
Τοτὰ ΟΡ} ; ΒεμοΪά, Ο τὴγ Ρξορὶο, 1 τὴ Ορθ γοῦν ρύανβϑ, 
Δηα σαιι56 γοι ἴο σομ6 ὉΡ ουΐ οὗ γουῦ στᾶνεβ, δηα ὈΠΏρΡ᾽ γοιιϊ 
Ἰηῖο ἴῃς ἰαηα οἵ Ιϑγαεὶ, Αῃηάὰ γα 5Π4}} Κῆηον ἴδ 1 ἀηὲ [ἢ 6 
ΓΟΚΡ, νθη 1 ἤάνα Ορεοηθα γουΓ ρτανθβϑ, Ο ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ, δῃὰ 
Ῥτοιρῆΐ γοι ὑὕΡ οὖἱ οὗ γοὺυγ ρζάνεϑβ, δηᾶ 5}4}} ραϊ ΤΥ 5ριΓϊ 
ἴῃ γοῦ, δηᾶ γε 5}4}} ᾿ἴνθ, δηὰ 1 5}4}} ρίδεε γοι ἴῃ γουγ ονῃ 
Ἰαῃηὰ : [6 5}4}1} γε Κῆοῦ ἴμαΐ 1 [ῃ68 ΓΠΟΒΡ ἢδνα βροκβθη 22, 
δΔηα ρογίογηιθα 27, 5811 [ἢ6 ΟΡ. 

{Π|5 (86 Ὀγεδαίῃ οὗ ]ἰΐθ, ἰβ ἤδῦθ δοσοιῃρ ϑῃθεα ὉΥ ἴΠ6 νἱπᾶ τοῦ [ἢ 6 
ἴουγ φυδτγίοτβ οὗ ἴ[Π6 Ὠεξανεὴβ αἴ ῃἷβ σοπηπχαηα Ὀγεαϊῃΐηρ ἰηῖο [ῃς ἰπηυ- 
ΤΑΘΓΔΌΪ6 τυ τὰ 6. ὍΤὨς νη ἔτοχῃ ἴῃ ἔοιγ σογῆθτβ οὗ [Π6 Ὠδάνθῃβ ἰ5 
Ὀυϊ ἃ 5Υ 100] οὗ [ῃ6 τπίνετβαὶ 1ἰξε- οἰνίηρ πρὶ τὶ οὗ αοὰ (ν. 14). 

νυ. τ1---ἰ4. Ἐχρ]δηδίίζοη οἵ [Π6 νἰβίοῃ. 
11. 7άε τυλοίς ἀομδ ο7 75γαε] νἱἷξ. ᾿δῇ δηᾶ ΕΡἢγαΐπι. 
οὩ» ἀοῤε ἐς ἐοε] ὙΤἸδοβα ΠΟ βρθαὶς ἂσὰ (86 ᾿ἰνὶηρ τθιθογβ. οὗ ἴῃς 

ῃδίίοη, δηά ἱἰΐ ἰ5 οἵ [86 παιδὶν (Παἰ ΤΕΥ 5ρθαὶς.Ό Τἢα ἀεδίσυοίίοη 
δηὰ αἀἰββοϊαςίου οὐ ἴπ6 παίΐοῃ δρρεαγεὰ ἴο ἴπεπὶ μηδ]. [11 σου πὸ 
ἴῶοσα Ὀ6 σενίνεὰ πάῃ ἴῃς ΟἿ Ὀοηαβ οουἹὰ θὲ τρδάξ ἴο ᾿ἷνθ. ΤὨ]5 
{ἐε]Ἰρ οἴἴθῃ ἀρρεδᾶῖβ ἴῃ εἐχὶὶα τυ Όηρ5, 6.5. 15. Χ].--ὶχνυὶ, (Χ]χ. 14. ὅς.) 
οὗ. [86 5ἰῃρί αν βἰσυρρ]ηρ ἀραϊηβὶ [μ6 1ά6ὰ, [,Δη|. 111, 20 “ἐφ. 
,ρ» οἱ» 2αγ.5)] Α τεμάσγίηρ οὗ ἴμ6 εἰ οι] ἀδῖ., γν ΒΙ ἢ ΤΆΘΓΕΙΥ σῖνεβ 

νἱν!άπε55 ἴο [ἢ νγογὰβ ““ννε δία ουϊ οἵδ, ἢ ΟΣ Ἔχρθϑβαϑ ἴῃς [δα] ηρ οὔ ῃο56 
8 Ὸ 5ρεακ ὈΥ τεβεοιϊϊησ (μῈ δοοῃ Ὀδοκ ὑροῦ [86 ϑιῦ)εοῖ. ΤὨΒ 
ἴδσγπὶ “ ουἱ ΟΥ̓ (οἴβεγννῖδε ἀῃσοσησηοη) 15 υϑθα 4150 οὗ ἴδ βεγνδηΐ οὗ [ἢ 8 
Ι,οτά, 15. 111. 8. 

12. Το ἤριγα 15 νατεα Πογα, [Π6 ῬΘΟΡΙῈ ἃγὰ τεραγάβα δ5 ἀθδὰ δηὰ 
Ὀυτοα δηὰ {Πεὶγ τανῖναὶ 15 8Δὴ ορβϑηΐϊηρ οὗ [Παῖς στάᾶνθβ.Ό Τῆς Ῥῆγαβθα 
“Ῥηίηρ γοιῖῖ ἰηΐο ἴΠ6 ἰαπᾶ οὗ [5γ861᾽᾽ βσῆενβ, δόνενεσ, (μδὶ [86 ]Ἰδη- 
δυᾶρε 5 511} υϑεὰ ἤριυταίνεὶυ οὗ (ῃς τεϑυβοϊϊδίίοη οὗ ἴῃς ἀδδά 
δίϊοη δηά ποῖ 1 Εγα]Ὺ οὗ ([δ6 τοϑυϊτεοζίοη οὗ ἀδοεαβεὰ ἱηάϊνί τι4]5. 

14. ΤΠδ 5συτρο]ὶ οὗ ἴῃ6 ψῖμα σθαι ϊηρ ᾿ηΐο ἴῃς 5]αἴη 15 ἤεσα 6χ- 
ΡΙαἰποᾶ: ἴὲ 15. [86 βδριγὶξ οὗ μονῇ (μαὶ σῖνεβ 16, Ῥ5. οἷν. 2οὅ. Τῆς 
οοπηδχίοῃ 5ῆσνν5 ἴμαϊ ἴῃ6 5ρίσιὶ οὗ [8 1,οτὰ Ποῖα 15 τρθγ νυ [86 [1{ὲ- 
οἰνίηρ βριΐ, δῃὰ ποῖ ἴΠ6 τερεηδγαίπρ βρὶ Πΐ, ἃ5 'π χχχνὶ. 27---τἰουρἢ 
186 αἰδιϊποίίοῃ 15 ΤΏΕΓΘΙΥ ρᾶτῖ οὗ [6 ἤριιτοε. Τῇ ταβυβοϊδίοη οὗ [6 
ἀεδα παίΐοῃ οουἹὰ οοπὶα ἀρουζ ΟὨΪΥ {γουρἢ [Ποἱγ τηοσαὶ τερεηεγαίοηῃ, 
δΔηά ἢδποα ἴῃ 15. Χ].-ἶχν!. (ἢ15 15 ρασὶ οὗ ἴῃς νψοῖῖκ οὗ [Ὡς ϑεγνδηῖ οἵ 
[ὃς Ιοτὰ (15. χ χ. 8---12, Ιχὶ. 1). 
ΤῈ ρῥδοβθᾶρα ἰ8 οὗ ρτεαί ἱπίογοσί, δραῦΐ ἴσοι 115 οὐ Ὀεδυΐ, 85 

οδϑίηρ ᾿ἰσς ἀροὶ [δα σοπαϊίίοη οὗ ἴἢ6 ῬΘΟΡΙΘ᾽5 ζωϊηᾶ, Τδὲε ργορῃοί 

"» 4 



270 ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΧΥΊΙ. [νν. 15-.8. 

τς ΤὨῈ ψοχὰ οὗ ἴῃῇε ΙΟΒᾺΡ σδηηθ δρδῖηῃ πῖο Τη6, 5 υρ, 
τό Μογθϑονου, ἴοι. 50η οὗ πηδῃ, ἴακα ἴῃ66 οὔθ δἕοκ, δηᾶ ντιῖδ 

ὍΡΟη ἴἴ, ΕοΥ [ἄδῃ, δηὰ ἔοτ [ἢ6 σμπ]άγοη οὗ [5186] ἢ15 Ἷουη- 
ῬδηϊοηΒ : Π6ἢ ἴᾶκα δηοίΠεῦ 5ΌΟΚ, δπα ντῖθ ὉΡΟῺ 1ἴ, ΕῸΓ 
7οβερἢ, ἴΠ6 5:|οκ οὗ ἘΡἢτγαίτῃ, δηᾶ 2097 ἃ}} τ[ῃ6 ἤοιι86 οὗ [5γδ6] 

17 ὮΪ5 σΟΠΊΡΔΠΙΟΏΒ : δηᾶ Ἰοη [Πεϑῖ Οὔδ ἴο Δηοῖ ΟΣ ἰηΐο Ομ 6 
18 51:10 Κ, δηὰ τΠῸῪ 5}4}}1 Ὀδοοηθ οὔδ ἰῇ [ἢϊηθ απ. Απὰ 

ΜΏδη ἴῃὴ6 οὨΠ]άγθη οὗ ΤΥ ΡδορὶΘ 5141} βρεαὰῖκ υπῖο ἴῃ66, 

15 ἑοπὰ οὗ ψιοϊϊρ' ἘΧΡΥΘοβί οἢ5 ἔσοτὴ [Π6 τηουτἢ οὗ [Ππ6 ῬΘΟΡΪς (6... χὶ. 3, 
χιὶ. 22, 27, Χνὶ. 44, ΧΝ᾿]]. 2, 25, 20, οἷ. ΧΧΧΙΙ. 17, 20, χχ. 49, χχχνΐ. 20 
ἃς.), δηα ρῬγοῦδῦὶυ [ῃ6 ψογάβ μετα υϑεὰ ψψεῦα δοίιδ!ῦ Ππεατά. ΤΠΟΥ 
5ῃεν ἃ κίδίε οἵ ἀδεροηάδπου αυϊΐα πδΐσγαὶ δηᾶ οὔθ Ὧο ἀουδίὶ ρυθϑῦν 
Ρτεναίεηί. Ιπάεεά ἰῃ 4}} {πε ῥγορμείβ οἵ [5 ἂρὲ ἴμ6 Βορε ἴμαῖ εχίβίϑ 
15 ΟΡ6 ΟὨΪΥ ἰπ [ἐμονδῇ, ψῃϊοἢ Ὀ6]ανεβ [Παΐ ἴῃ ϑρὶῖα οὗ ραβδὶ ἀἰβαβίθνγς 
{πεῖς οὐ 1] γεῖ βανε [6 Ῥθορὶθ. [1115 ΟἿΪΥ ὉΥ ρἰνίηρ ΠΟΙᾺ] κἰρτῆ- 
οδποε ἴο [5186]᾽5 σα]αχη 65. οα ἴη6 οὔθ Πδηά, ἀπά οἡ ἴῃ6 οἴμοὺ ὈΥ δηϊ- 
τηδίΐηρ' [6 τενο]υτοη5 δηα σΟΙΩΙΠΟΙΟΏ5 Δηηοηρ᾽ [86 παιοηβ νὩ [6 }ο- 
νΔ 5 Ρρύτγροβα, [Παὶ ἴῃς ἴδ! οὗ [6 Ῥγορῃεῖβ ἘΒβευηβεῖνοβ ἰ5 ϑυβίδηεά, 
ΤὮΘ Ρῥιορμεῖϊς Βορεβ οὗ [15 Ῥεγοα δῖβ Ῥαβθά οὔ ἀορυηδίϊο ρσθϑαρρο- 
5: [Ἰο0 5, 6.5. ἴῃαἴ [ ἐπονδὴ 15 (ῃ6 ἔπια δηά Ἰἰνίηρ οὐ δηὰ ἴμαϊ [ἢθτὸ 15 
ΠΩΏ6 ΕἾἶβα ; [παΐ ἰϑγαθὶ 15. ἢϊβ ρβορὶβ δηῃᾷ ἢδς ἢϊ5 ἴσια γνοίη διηοην᾽ 
ἴΠετὰ, ΨΠΙΟΩ 15 ᾿ροΥ 5ῃΔ 0 ]6 δπα ΜΙ ἢ τασδὶ δοσοιρ 5} {86 Ῥυγροβα 
ἴον ψῃϊο ἢ 1ἴ ννὰϑ ρίνθῃ δηὰ Ὀβοοσηθα οξεοϊαδὶ ἰπ τα κίηρ ἃ ἴσα ρβορὶς οὗ 
(Πε1,οτὰ (15. ]ν.); δπὰ [ἢδί [6 ρυγροβε οὗ [ῃ6 ομς (οὐ τραβί διρταςα 8]] 
[86 παίϊοηϑβ οὗ [ῃ6΄δαγίῃ, θεΐνψεθῃ πο δπὰ ΓΘ ῃονδῇ [5γ86] 15 (ῃ6 ηΚ οὗ 
σοτηηγαηϊοαίίοη. ΤΏ Ρῥτόρμεῖῖς νον 85 ἴο ον [6 ἤονδῇ 5841]] πι5ὲ 1[5γδ6] 
ἴο σῖνε ἴΠ6 παίϊοῃβ. ἴπε Κπον]θᾶρσα οὗ Ἀϊπι56] ἀἰῆδσ. [Ιἢ 15. χ]. σέ. 
15γδοὶ Ὀεοομλθβ ἴῃς ᾿ἰσῃῖ οὗ [Π6 παίϊοηβ-- -Πανηρσ (6 {πιὸ Κπον]εάρε οὗ 
Οοά [ἰξ ἱπηρατίβ ἰΐ ἴο [ῃ6 Ὠεαΐμεῃ. [1η ἘΖεκΙί6] 1ἴ 15 (πεῖγ οὐστι οὔβεγνα- 
τἴοη δηὰ τεβεϑοίίοῃ οἡ 5γ8ε]᾽ 5 ῃἰβίουυ [μὲ σενθϑαὶς ἴο [86 παίϊοῃβ [6 ῃο- 

,. ΝΠ 5 {πι6 παῖιτθ. [Ι͂}ἢ 411, μποννανεσ, ἴδ 6 ψοσκ οὗ τεἀοιηρίίοῃ 15 (Π6 
ψννοῦϊκ οὗ ]ἤοναῃ. Ηδτα ἢἰ5 τεβίοσγαϊίοη οὗ [5786] 15 γεδηϊσηδίίοῃ οὗ [Π6 
ἀεδὰ {πγουρἢ ἢΪ5 ᾿ϊξ6- σι νίηρ 5ρί τ. 

1δ- 28. ῬΒΕΟΡΗΕΟΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΌΝΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΒΚΕΘΤΟΚΕ. [ΙΒΒΑΕῚ, 

ΙΝΤΟ ΝΕ ΚΙΝΌΠΟΜ, ΕὔΙΕΡ ΒΥ ΟΝῈ ΚΙΝΟ, ΕΝῈΝ ὈΑΡΙ. 

(1) υν. 15---22. ΘγΏοΟΪ οὗ [86 υπίοῃ οὗ ΓΔ ἀπά 5γ86] ἰῃῖο ὁομθ 
Ἰησάοχι, ψ 115 ΘΧρ] ἀπαίίοῃ. 

(2) σῦν. 524-25. Τθοτα 508]} θῈ οπὲ Κίῃρ οΥ̓Ὸσ ἴΠ6 πεὺν πδίΐοῃ, 
ὄνθῃ Ὠανὶά. 

(3) συν. χ16---.28. 7εῃονδῆἢ ̓ β οονεπαπῖ ἢ [6 ῬΕΟρΡΙῈ 58.411 Ὀ6 ἐνεῖ- 
Ἰαβίϊηρ,, δηὰ ἢἰς ὑγθβθῆοα Ψ111 βα ποῖ ν ΤΠ 6πλ. 

16. οι «ἔζε}] ἰ.6. κἰΔῇ, οΥ τοὰ, εαυϊναϊεηΐ ἴο βοορίσα, ΝΠ. χυἱ!. 2; 
80 ὕν. 17, 19, 20. 

εὐϊάγερ οὗ Ζογαῇ Αἴἶοσ [δς (411 οὗ [6 ποσίμεγῃ [ηράοτη [ἢ6 πδτὴδ 
15:46] ψὰβ οἥξῃ υὑξεὰ οἵ Τχἄδῃ, [Π6 ΟὨΪΥ τουηδϊμίηρ ραγὲ οὗ 11. Ηδεῖο 
Ιβγδαὶ οἵ [86 πουίῃ ἰ5 οδ)])εὰ ΓοϑαρῈ οἵ ΕΡρηγαίμ. 
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βαυϊηρ, 11 ἴἤου ποῖ 5ῆθνν υ5 ψηδὶ ἴδοι τηοαπδϑὶ Ὁ. [656 
ΒΔΥ υηΐο [ἢ6π|, Τϊ5 54:1 [Π6 Τιοτὰ ΟΡ; Βεο]ά, 1 τοὴδἱ] 
ἴα 1ῃ6 51:1οκ οὗ ]᾿οβερῇ, ψῃ] ἢ ἧς 'ῃ τὴ6 Πδηά οὗ ΕἸ ἢτσαδϊη, 
δηα [6 {065 οὗ 15γ46] ἢ15 ἔβ ] ον 5, δηα νν}}} ρας ἴθ ἢ 
Ὠϊπῃ, ἐύεγε Ἰ1ἢ [ἢ 6 500 Κ οἵ Τ᾿ ἀ δῇ, δηα πλᾶῖκα τΠ6 πὶ οὴς 500 Κ,. 
δΔηἀ [ΠῸῪ 514} Ὀ6 οὔξ ἴῃ τηϊη6 ῃδηάᾶ. Αηά (6 5:10 Κ5 ἢ 6ΓΟ- 
οὐ ἴδου ψυγῖδϑὶ 504}} Ὀ6 1ἴὴ {π|πὴ6 δηα Ὀδίογε {ΠΕΣ ΘΥ65. 
Απα ε8ὺ υπΐο πο, Τῆιϊ5 βδιἢ τΠ6 Τιογά σοῦ; Βεμοϊά, 1 
41}} ταῖζα τὴς σμ]ἄγθη οἵ ἴϑγσαθὶ το διηοηρ ([ῃ6 Ὠδαίμθη, 
ΜΠΙΠΟΣ ἴΠΕΥ 6 ροηδ, ἀπα Ψ1}} ραίμοσ ἴ τὰ ΟἿ ἜΝΟΙΥ 5166, 
δηᾶ ὈὉπηρ ἴπδηλ ἰπἴο ΠΕΣ ον ἰδηα : δηά 1 ν1}} τακα [θη 
ΟὯΘ ἡδιίόη ἴὴ τἢ6 ἰαηα ὉΡΟῚ τῆς πλουηΐδιη5 οὗ 5γδ6] ; δηά 
ΟἿδ Κιηρ 5841] θὲ Κίηρ ἴο [Πϑῖὴ 4]}: δῃηὰ 6 Ὺ 5141} Ὀ6 ἢο 
ΙΏΟΙΘ ἴὸ ΠδΟη5, ΠΟΘΙ ΓΠΕΥ 5}4}} {πῈῪ 6 ἀϊνιάεα ἱπῖο ἵνο 
ΚΙΠΡΟΙΩΒ ΔΩ ΠΊΟΓΕ δἱ 8]]: πει[Π 6 5141} ἴδ ν ἀ6Ά]6 τῃοιὰ- 
5αἶῖνθβ ΔΩΥ πΊΟΥΕ ΜΙ (Π6ΙΣ 140]5, ΠΟΥ ΜΓ [6 ]γ ἀδιθβίδ ] 8 
[Π]ηρ5, ΠΟΥ ΜΠ ΔῺΥ οὗ [ΠΘΙΓ {ΓΔ ΒρΓαβϑιοὴ5 : Ὀὰῖ 1 Ψ}}} αν 
{δὶ ουὐΐο οὗ 41} {ΠΏ 6] Γ ἀνε! ]!ηρ, Ρ]οθθ, νοσεῖ ἴΠδγ Ὠᾶνα 
βΒἰηη6α, δηά Ψ}}} οἰδδῆβε ἴπθια : 50 5}.4}} ἴδ Ὺ Ὀ6 ΤΩΥ̓ ΡΘΟΡΙΘ, 

19θ. ἘχρΙαπαίϊοη οἵ ἴπ 6 5υγηθ 1108] δοίίοῃ. 
2μ ἐλενε εὐὐὰ ἀ191) 11. γοέρε ἐδηε τρρείο 12, Ἔνθὴ τεριίο 16 «ἰοῦ οὗ 

φμάαλ. Τῇα σοπδίγαστοῃ 15 γαῖμοσ ἀππδίαγαὶ (ἔοσ ἐζᾷ, οἷ. χὶν. 22, ΧΙ. 
17, οἴμειβ ψου]ὰ τεδὰ εἶ). 

ἐη »εημε λαρά] Μα]ρ. τελάς ἐρ ἀὲς λαπά (50 Ἐπ)͵.), 1.6. 76 5, δπὰ 
1 ΧΧ. δοΐυδιν ἐς ἐλε λαηά οὐ 5 μάαλ. Τ,ΧΧ. εἰΈΠοὺ τοδὰ ἀἕς παπᾶ δπᾶ 
ἰηϊοεγρτγείοα [ἰ οὗ Τυάδῃ, οΥ οοῖς [ῃ8 ἤηδὶ γ οὗ γὲν παπᾶ δ5 δὴ δουγονία- 
(ἰἴοη ον γεθυάδῃ. Οπ ἴῃε οὔθ μαπὰ (6 υηϊίβα 5ἰαβ οὐ βοερίσε στηϊρῃςϊ 
Ὀὲ ρσίνεη ἰπίο [6 μαπὰ οἵ [δ 85 ἴῃ6 συ]εγ οἵἩ (ῃῆ6 οηδ Κιπράοῃ ννᾶβ 
ἴο Ὀ6 Βεν!ὰ (Δπ|. ᾿χ. 11; ἢοσ. 111. 5). Οἱ [Π6 οἴδμεσ Παπᾶ (ἤεσα ἰ5 ἢῸ 
ἴτ806 ἰπ ἴμ6 ρῥαββᾶρα οὗ ΔΗΥ ῥτθοηΐμθηοα οὗ ᾿ἀδ ονοσ [ϑγααὶ οὗ [86 
ΠΟΥ, 

20. ΤΠΐ5 ϑυηθο 8] δοίϊοη ἸΏΔΥ ἤᾶνα Ὀεθῃ δοίαδ! ] ρεγίοστηθά, 
(πουρὴ [6 ΘΒ ΡΡοΒβι [ΟῊ 15 ΒΟΔΥΟΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, οἷ. ΧΙ. 3. 

22. ΤῊ ῥγοχηἶΐβα της ἰὨγουρποαῦί 411] ργόρηθου. ΤῊ ἀϊδτιρίίοη οὗ 
(ἢς Ξίαίβ νναβ ἔθ ὄνεη ὈΥ̓͂ Ηοβεβδ, ἃ παίϊνε οἱ ἴῃς ποσίῃ, ἴο ἢανα ἰηΐζο- 
ἀιιςοα ἃ 5.0 ΐστη ἱπίο ἴῃ6 οἠθ Κίησάοτῃ οὗ [Θῃοναῖ,, δῃὰ ἴο ανα Ὀσόΐκϑη 
[(Π6 ὉΠῚ οὗἩὨ (16 σοῃβοϊοιιβηθβθ οὗ [86 σοχημηυη, ἴο ψΐοι [6 οοη- 
βοϊουβηεββ οὗ ἴ[ῃ6 οὔθ ἀοάἂ οογζεθροηαθά. Ηδοβ. ἱ. 11, νἱ}. 3, 4; [5. 
χὶ. 13; [6Γ. 11. 18. ὙΠ οὴὐς Οσοά, ἴ[Π6 Ὠυβραπὰ οὗ [ῃ6 σοτητημη γ, 
τοαυϊγοὰ {Πδξ [86 σοτητηθη τυ μου] αἰσοὸ Ὀ6 οῃς, ΜῈ ἃ βἰηρ]ς δῇδοιϊοη 
δηα Ξεσνίςα. (ῇ χχχῖν. 23, 24. 

28. (Οἵ. ΧΧΧΥΪ. 25. 
αὐ ἐλεῖνγ ἐἰευε έν 2έαεε5] οτα ῬτόοῦδοὶΥ: ουΐ οἵ 41} {πεῖν Ὁδοὶς- 

δάϊησθ. 850 [ΧΧ., οἷ. χχχνὶ. 20. 
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Δ 1 νἘ] Ὀ6 {πεῖς αοά. Απάᾶ Πδνια τὴν βεγσνδηΐ τλαΐζ δε 
Κιηρ ονϑσ ἴπθη; δηα [Π6ΥῪ Δ}] 5ῃ41] αν οἠδ βῃερμεγᾶ: πδγ 
504}} 4150 ψγαὶκ Ἰὴ τὴν )παρτηδηῖβ, Δηα Οὔδβεῖνα ΤΥ 5ἰδϊυϊθβ, 
δΔῃα ἀο ἴδ. Απηα [Π6γ 5}4}]} ἄν }] ἴῃ (ἢ6 ἰδηά τῃδῖ 1 ανα 
δίνθη υηΐο [δοοῦ ΠΥ 5εγνδηΐ, ΠΟΘΙ γοὺγ ἴδιο ἢδνε 
ἀνοῖῦ; δηᾶ [ΠΟῪ 51.411 ἀνν6}} [Πϑγεῖη, ἐύόρς ἴμογ, δηὰ {ΠΕῚΓ 
οὨ]άγθη, δηᾶ {Πα γΓ οΟὨ]άγθη 5. ΟΠ] άγθη ἔοὺσ ανεῦ: δῃηα ΠΥ 
βογνδηὶ Ὀανιὰ σαί ὁξ τΠ ΕΙΣ ῥσησθ ἔοσ θυύοσ. Μοῖθονοσγ 1 
Ψ11 τῇδκα ἃ οονγεηδηὶ οὗ ρεᾶσθ μι τΠδῖὰ; 1ἴ 5}41}} Ὀ6 δὴ 
δυο] βίη οονεηδηΐ ψΊ ἴθ: δηὰ 1 ψ1}}} ρἷδος ἴθ, δηάᾶ 
ΤΩ ΠΡΙΥ ἴἤθα, δηᾶ Μ11 δεῖ ΠΥ βΔηοςΌ ΔΙ ἴῃ [6 τηϊάβι οὗ 
[Π6 1 ἔοσ δνθυηοσθ Μγ ἴἀρθγηδο]α 4150 5}4}} Ὀ6 σι Ποιὰ: 

24. }αυϊά »:} :“ογυα»! Οἱ. χχχῖν. 23, 24. στε [6 ἴεπὰ ““Κίηρ᾽ 
5 ΔρΡ] θά ἴο [86 σα]εῦ οἵ ἴῃς (αἴαγα -(ν. 22); ἴῃ οἴει ρίδοθϑ “" ῥχίῃσβ." 
ΤῊ νογάβ βϑϑῖὴ υϑεὰ πα! θυθηι!γ, οἷ, χῖχ. 1, χχὶδ. 25. Οἵ. χχχνΐ. 27- 

26. (ἱ. χχχυῖ. 28. : 
“περ νῖν σεγυαμῶῇ Ἰδσοῦ 15 ἤοσα [86 ραϊγίδγοῃῃ ἢϊτηβοὶξ, ποὶ 5 1ῃ 

15. χ]. σέφ. ἃ ὭδΙηδ ἴογ ἴῃς ρΡεορίὶθβ. Ηδβξβ ἰ5 τείεστεὰ ἴο 8ἃ5 [Πε δποδϑείου οἴ 
1ςγδεὶ ἴῃ Ηοϑβ. χὶϊ. 12, 8ἃ5Ξ Δρῦγδμδιῃ ἰῃ [95. χχίχ. 22. ΟἿ. οἢ. χχχῇ. 24; 
15. χ]. 8, 11. 2, ΧΙ]. τό. 

ἐλεῖγ ῥτέρισε ,»» εὐερ] Ιὰ β ποῖ δἱ 411 ργοόῦαῦ]]α ἴμαΐ “αν ΠΥ 
. 56υνϑης ἡ τηδλη5 εἰΐμοῦ ἴῃ6 Πανίἀϊσ ἤουδεὲ ΟΥ 8ἃ ᾿ΐπε οὗ Κίηρβ. Βαϊῖ 

ΡΟΒΒΙΌΪΥ [Π6 ροϊπῖ ψμοίμοῦ ἴ86 Κίπρ νουἹὰ θὲ οὴς ρδίβοη [ἰνἱὴρ ἔὸσ 
ΟΥΟΓ ἷβ ποῖ ὈῬείογσε [ῃ6 ρυόρῃειβ τη. [{ 5 [Π6 αυδιν οὗ (6 πον 
ΡΘορΐῈ δηὰ (ἢς πδὶν τυ ]οῦ [Πδὶ ἢ6 ΒρθοΑ ΠΥ τεΐθυβ ἴο; ἴδε ροίϊηὶ ψμεῖθοσ 
σεηδγαίίοῃ δήθ ρεηεσγαίίοη οὗ [Π6 Ῥθορ]β 51|8}1] ἀνγεὶ] ἱπ τἴῃ6 ἰαπὰ δῃὰ 
ῬΠΠοα συσοεςα Ῥχποςα 15 ΠΑΓΪΥ ἴῃ Ὧϊ5 τηϊηὰ. Τὴ πη} οὗ (ῃ6 Ρεορὶα 
δηὰ (Π6 ὑῃ}Ὑ οὗ (86 τυ]οῦ, ομὲ δι ἢ 85 αν ; τῆς οδαγδοῖοσ οὗ ἴῃ 8 
Ρδορὶς (νυν. 24) δπᾶ {πεὶς ρεγροίυδὶ ροββϑεϑϑίοῃ οὗ [ε Ἰαηά---[ῃθβ6 ἃσὰ 
[Π6 δἰειηθηῖβ οὗ (μ6 ῥγορμοῖβ ἰῴθα, δῃὰ ἔχ μοσ αὐδβιϊοηβ ἀγὸ τοὶ 
ἰουομεᾶ. [Ιη χὶδ. 7, χὶν. 8, ἃ ϑιοσεββίοῃ οὗ ῥσίῃσεβ ἄρρεᾶχβθ ῥζγδ- 
ΒιρΡροβαεά, πὶ ἴῃς ἰάθα Βασαν Ὀθοηρβ ἴο ἴΠ6 ργεβεηΐ ραββᾶρε. 

26. α εουόηα7 οὕ ῥεαςε) (ἰ. χχχὶν. 25; 15. ἵν. 3; 767. χχχῖδ 40. 
92} σαγιοῖμα7)}) ἸὮδ πϑῖὴβ ρίνθῃ ὈΥ ἴῃς ῥτστορῆεῖ ἴο ἴῃ6 ἴερ]ε 85 

[Π6 ἀννε!]!ηρ ρος οὗ Το μονδὴ (ζ. 27) δῃὰ βρεοίδ!]ν βαῃοιβθ οσ τοδὶ 
ΒΟΙΥ ὈΥ [8 ΡῬΥΘβθῃςθ. 

27. Μνγ Ταῤογπαείς αἰδ0}] Απᾶὰ ΧὩ ἀν ]ηρ Ὁ1Δ00.. πὰ Σ 111 ὍΘ. 
ΤὮΘ νοτγάβ γερεδῖ ἴπ6 Ἰάεα ἰῃ νυ. 26. Τα ᾿ἰαϑὶ ννοστάβ οὗ [ῃς. Βοοῖκ στὸ, 
“ΤΆΏς Ι,ογὰ 15 [ἢετγα.᾽ Το ρῆγαβα τοζίά τἢδπ, 1.6. ΟΥ̓ ΟΥ Ὀεβίἀθ τποτὰ 
(εἴ. 11. 6), ταϊρμὶ τλθδὴ ον ἴδηι, τγεΐίθγεμοε Ὀεϊηρ ἴο [Π6 5ἰζυδίίοῃ οὗ 
(6 ἰθρ!ςα, Πρ αρονα [6 οἷν (χ]. 2), πὶ τη δᾶ5. {π||6 ῥὑσοθδ- 
ΠῚ γ. [{ νουϊὰ ὈᾺ τπῖοσα πδίυγαὶ ἴο ἴακα οϑδγ ἴῃ ἴῃς ἰά64] βεῆβε οὗ 
ἃ ““Ῥγοϊεοιοῃ᾽" ἴο ἴἤεωη. ὍΤθδ βαποίπδασυ, μούγανοσ, ἀοεβ ποῖ ρῥχοίεδοϊ, 
1ξ βδποίῆεβ, δ πουρσῇ Ῥείη βαηοῦβεα [Θἤονδῃ ψ01}1 ργοίθοϊ μετὰ (οἈ. 
ΧΧΧΥΙΙΙ. ---χχχὶχ.). ἽΠε ὀχργοϑβϑίοῃ “1 ν}}} 6 τοῖν ἀοα᾽" νατῖεβ ἴῃς ἰάθα 
οὗ πὶ ἀνε! ]ηρ ροἷδος Ὀεΐηρ τ ἤθη, χὶ. 20, χὶν. 11, χχχνὶ. 28. 
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γαα, 1 111 6 τποὶγ Οσοά, δηὰ πον 50.411 θ6 ΤΥ Ῥθορὶθ. Αῃηὰ :8 
τς μδαίμθη 5841} Κπον ἴπαὶ 1 [ῃ6 ΤΟΒΡ ἀο β5δηῃσιν [5Γ86], 
ΨΠΘΏ ΓΩΥ̓ 58 ηοί ΔΙ 58.4}} 6 ἴὰ [ῃ6 τηϊάβὶ οἵ [Πθτὴ ἔου δνεῖ- 
ΤΏΟΓΘ. 

28. ΤὮ ῥγέϑεποα οὗ [εῇονδῃ πιαῖζεθ ἴμ6 ποῦβα ψποσγεῖῃ 6 ἀνε 115 
ἃ 5ΔηΟΙΌ ΔΙ (ΠΟΙΪΥ Ρ]4ς6), δηᾶ (6 ργεβθθῆοα οὗ δἷβ βδῃοίιδυυ (ῃ6 Ὀείηρ' 
ἴδοτα, ΧΙ, 35) διηοὴρ [6 ῬδορὶἜα ϑβδποιίίποβ ἴθ οὐ τλᾶῖκοβ {ἢ θτὴ 
“8ο]γ"--α ἴεῖτὼ ΟΝ Ἔχργεββοβ ἔνγὸ ἰδίηρϑ: Ὀείηρ (ἢ6 ρΡοββεββίοῃ οὗ 
7 εβοναῖ, δπὰ Ὀεΐηρ ἴῃ ἀϊθροβι[οη δηα [16 411 [μαὶ [Π6 ρβορὶβ οὗ 6- 
Ὠονδὴ τυδὶ Ὀ6. Τὰς ἰάθα ἰπαὶ ΓΘ μον 5 ρσγθϑεηοθ ὁ βδῃοίιῆθβ᾽ [ῃ6 
ῬΕΟΡῈ 5 σογησῆοῃ,. εμονδῃβ ἀνε! ηρ- Ῥ]ασα Ὀεϊπρ' διηοὴρ ἴΠ6 ΡΕΟΡΙς 
ὉΓ Ἔν οΓ ἴῃ6 Δ ΠΟ. 5 5041} Κῆονν (μαὶ ἢ6 “᾿βδποῖἢεβ᾽ 1Ὡϑἢ. ΤῸ 58 ΠΟΥ 
5 ποῖ ἴο ῥσοίεβοϊ, ἰξ 15 ἴο τβδίκα [ῃΠ6 ρεορὶβ ἷθ οὐγὰ δῃᾷ νψοσίῃΥ οὗ Βΐτη, 
Ὀυϊ [815 ᾿τΡ]165 ῥσχοίεοϊίοη. 6γ. 1ϊ. 3, ““157186] γγχὰβ ἃ ΠΟΙΥῪ ἰδἰηρ ἴο [ἢ 6 
Ιοτά, [δς ἤτοι ἔπαϊὶ οὗ ἢἷ5 ἰποσγεαβα, 4]1 [μαὶ δἷβ ἴτω ὉΡ ἱπουστοα ρ]]ι,᾽»; 
ΤΣ ἰάδας ἴῃ (5 νεῦβα ἰεδὰ πδίυγα! ῦ ονοσ ἴο ἴμ6 ερ᾿ϑδοᾶς οὗ σορβ 
ἱηναβίου, 86 Ιδϑιι65 οὗ Ὡς ἢ 50 τευ ΚΑ] 1]υβίταϊα ΤΠ Θτὰ. 

ΤἼα ταβϑίοσγαίίοῃ οὗ 15γδ6] ἱποϊθάθς [86 {π|065 οὗ [06 πο 85 νγν68}}] 85 
]υάᾶῃ. ΑἹ] τὰ6 ργορῃεῖβ οὗ [5 ρα τορασὰ [(ἢ6 πουΐμουῃ 6ΧῚ]65 ἃ5 
5111 Ἔχ βηρ, οἷ, Τδτ. 111. 12--ς 15: 15. ΧΙΧ, 5, 6, δῃηὰ [ἢ 5ἰγοῃρ' ραϑϑᾶσα 
15. ΧΙ, 5-ῦ “ἜΥΕΥΥ ομδ οΔ]]εα ὈΥ͂ ΤΥ πδη16,᾿ 1.6. ἜΥΟΥΥ͂ ΤΟ ΕΣ οὗ 
[06 Ρεορὶα οὗ [6 Τοσά. Οὗ, ἴδε ρυεβϑεηΐ ρσορμεῖβ ἀϊβροβίποῃ οἵ 41} 
[86 {1ῦ0ε5 ἴῃ [Π6 ΒΟΙΥ ἰαπά, οἷ. χΙν 1. 

ζςη. ΧΧΧΥΙΠ., ΧΧΧΙΧ, ΙΝΨΑΘΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΞΤΟΚΕῸ [ΙΒΒΑΕῚ, 
ΙΝ ΤῊΕ ΓΙΑΤΊΤΕΕ ὈΑΥΒ ΒΥ ΟΝ ΑΝῸ ΑΙ, ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΒ ΓΥΙΝῸ 
ΙΝ ΤῊΕ ΟΥΥΞΚΙΚΥΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΜΟΚΙΌ, ΑΝῸ Ι5ΕΚΑΕΙ 5 ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 
ΒΥ ΕΗΟΨΑΗ. 

Τθοβε ὕνο ομαρίογα ἃσα οἰοβοὶν οοπποοίεα τ] οὗ. χχχυῖ. 28, “186 
ὩΔίΪΟη5 5841 ποῦν (μαὶ 1 Τεθονδῃ ἀο ϑδποῖ γ᾽ στε]. ΤῊΪΒ τεοδ]}5 
ἴο 186 ῥτορδ ει β τηϊηᾶὰ [6 ἱηναβίοῃ οὗ ὅορ, ἃ ρτϑαί δῃὰ ἤπδὶ δἰίδοϊ 
Οἡ ἴϑγδδὶ ὉΥ͂ (ῃς παίΐοῃβ, δῃὰ ἢδ ἱπίσοάιισθς ἴῃς αδβουριίοῃ οὗ ἰΐ Πεσα, 
8ἃ5 ἰΐ 1]υξίγαίοϑ 50 σοηβρί σΟΌΒΙΥ δὶ 15 βαϊἃ ἴῃ χχχνὶ. 21---Ξ28. ΕῸΓΣ 
(ῃε ἱηναβίοη οὗ ὅορ 15 δΔῃ δρίβοάβ οαΐ οὗ σοῃηποχίοη ἢ ἴῃ6 τεϑιοσζαϊίοῃ 
οὗ [86 Ρβορῖβθ, ψϑ ἢ μ85 ἰοσττηθά ἴμ6 μεῖς οὗ [86 ρῥγβοβαϊηρ σμαρίοσβ 
(χχχ !.---χχχν). [{ 1165 ἔδυ ἴπ [86 {πασχα (ν. 8, τ6), Ἰοηρ δἰζεσ 15γ86] 
8ᾶ5 Ὀδθὴ χεβίοσθά, δῃηὰ ψῇθῃ 1 μ85 ἄν εὶς Ἰοὴσ ἴῃ ρεᾶςσε ἴῃ ἰἰ5 οὐα 
Ιαῃὰ (νυν. 8, 11). ΤὨΘ βεάμυϊουβ οατα ἢ ψὨϊοὴ ἴῃς απ ἰ5. ρυτβεά 
ἴτοσῃη ἴῃ οαγοᾶβεβ οὗ σορβ μοβί, Ἐν ἿΎ Ὀοηδ Ὀεΐηρ σΑΓΘ ΠΥ οΟἸ]]εοιοά 
δῃᾶ [6 ψ 016 Ὀυγεά Ὀεγοπᾶ ἴῃς [ογάδη, 15 βυβηοϊεηΐ ονίάθηςος οὗ [6 
ἀμασον οὗ Ιβιδοὶ διηὰ [μ6 ἰδπά αἱ (δ της οὗ αορ᾽β αἰίδοϊς (χχχίχ. 
11---τό). 
ΤΒΘ ρτορῇπαῖ ἰβ ποῖ ἴῃς δυΐῃοσ οὗ ἴῃς ἰάδα οὗ (}ἷ5 ἱῃναβίοη. 11 ἢδ5 

Ὀδοῃ ῥτεάϊοιεὰ οὗ οΪά ΌὉΥ ἴδε ῥγορῇῃεῖβ οὗ 153γ86], ρσορῃεϑυϊηρ οὐοσ Ἰοηρ 
Ῥεγοάς (χχχυν. 17, χχχίχ 8). Νεῖῖθοσ 15 1ἴ ῥσοῦδοϊα ἰμδὶ ἰῃς ἰάδθα 
85 ΟΠ6 ΓοδΔά ουΐ οὗ σογίαϊη Ῥσγορ ἢ θοΐθβ στρ ΓΕ ΟΥ̓ ΕΖεϊκῖο]. Μογὸ {κο] 
ἱξς νὰ δῃ ἰάεα νά οὶγ δηἰετίαἰηθα. ΤὨδ ἔουσηεσ Ρρσορῃθοῖθβ ου ΨὮΕΪς 
[86 Ἀε]εἴ νὰ ἔοιηάεοαά ἃγὸ ποῖ ἴο Ὀ6 βυρροβθά ἴο μάνα Ἴςοπίαἰηθα ἰῃς 

ΕΖΕΚΊΕΙ, 18 
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παρθ οὗ Οορ, ΔΗ͂ τλοτα ἴδῃ ἴἢ6 Ῥτορῃδοΐθβ δρρ] δὰ ὈΥ ἴῃς δυίμοσ οὗ 
15. Χ]. σ4Ζ. ἴο [6 σᾶγξοσ οὗ Ουτὰβ πθρά ἢανο ταίοσγεά ἴο Ἀπ ΟΥ̓ ΠδΙΏ6. 

ΤὨΘ οοποορίίοῃ ἰ5 ταῖμου Δ ΟΥ δηᾶ νᾶριθ. ὍΤῈΘ πη6 15 ἱπά δ βηϊζα, 
ἦϊ 15 ἔασ ἰηΐο [6 γϑαῖβ ἴο σοῃηα; [ἢ6 πδίϊΐοῃβ Ψὴο οἰ δῖε ἀγουπα τΠ6 
βίδηδατα οὗ ὅορ, Ὠἰμηθο]ῇ ἃ βοιηχεννῃαίΐ περυϊουβ Ρειβοηασεα, δῖα ἴδοβε. 
Ἰγίῃρ' ἴῃ [86 αἰξζογτηοβὶ σορίοῃβ οὗ ἴμ6 μου, ψὨοἢ μαὰ Ὀδθὴ μοαγὰ οἵ 
Ὀὰαϊ πενοῦ βεθη. Ὅμα τηοβὶ αἀἰβίδηϊ ποσί δηὰ [Π6 τηοβί ἀἰϊβξίδηϊ βου 
βοηᾶ {πεὶγ σοπίηρεηϊβ ἴο 50.611} [86 ἱῃπαπΊογα Ὁ ] 6 Ποβῖ, δὰ ἴἢ6 ἔδι- 
ΟΥ̓ σοταγηογοὶὶ ΡΘΟΡΙ65 ὅμορα ἂδῃὰ ϑεάαπῃ δηά Ταγϑῃ ἢ ἔο]]ονν Ἠὶβ 
ΟΆΙΩΡ (συν. 3, 5, ὅ, 13).- Τα ἀαβουρίίοη β5θοηβ δἰπηοβὶ ἃ ογεαίΐοη, 1πῸ 
οὐ δοάϊτηθηΐ οὗ δῇ ἰά64---ἰῃ Ιἄδα οἱ ἴμ6 ἱγγθοοηο δ ]6 ΒΟΞΈΠΥ οὗ (6 
ῃδίϊοῃβ οἱ ἴδε ψου]ὰ ἴο ἴΠ6 τε]ϊρίοη οὗ [ϑθονδῃ, δῃα [ἢ6 Ῥγεβεηίτθηΐ 
(αὲ τπ15 τηυδὶ γαῖ 6 πιδηϊξεδίθἃ οὐ ἃ ρυδηᾶοσ 50α]6 ἴδῃ ἢδ5 δυῈσ 
γεῖ θεεὴ. Ηδποα ἴδ6 βιυρεγημαίυσγαὶ τηαρηπας οὗ ἴῃ6 οὐ] πες οὗ [86 
Ρἰοΐατε (συν. 9, τό, 20). Τα τρδίη ἰάθα οὗ [86 ρσορῃοῖ, μβονγανθσ, ἰ5 
ααυϊΐε ρΡειβρίοσυσουβι. ὙΠ (6 δχοθρίίοῃ οὗ Εἰηϊορία, ἃ βοιηονπδῖ 
δοηεγαὶ πᾶηηα ἴου ἴῃς τηοβί ἀϊδίαπί βου, ἤοης οὗ [ἢ6 ποτα] παίϊοηβς 
ΔΡΡεδασ ὑπάθσ αορ᾽β δῆπο. ΤἬΕδα ηδίϊοηβ [Ππαΐ σᾶὴθ ᾿ἰῃηΐο σΟΠ ΠΏ ΧΊΟΣ 
Μ ἢ [σγαϑὶ ἀυτγίησ ΠΟΙ ΒΙΒΙΟΥΥ͂ βᾶνα δἰγεδαυ Ἰδασγηθα ἴο Κπονν [ϑμονδῇ 
(εἢ. χχν.---χχχ). ὙὍὙΏΘΥ πᾶν ποῖ Ῥθθὴ δχίοιτηϊηαίεα, Ὀυϊ ἢἷ5 ῥΊΟΙΥ 
δᾶ5 Ὀδοῃ τονθα]θα ἴο ἴθι δῃᾶ [ΠΕῪ ὯῸ τηοσα ἰσουδῖα ἴΠ6 ρϑᾶςβ οἱ [86 
τεϑίογεα ϑγ6ὶ] (χχχυϊ. 36). Βυῖ [πε παίϊομβ ᾿γίηρ ἰπ ἔπε ουϑ γί. οὗ 
[86 ϑαγίῃ, 85 δποίῃοσ ρυοόρῃδί ὄχργθβϑοβ ἰΐ, “ᾶνα ποῖ ποαγσὰ [εβονδὴ β 
ἴατωθ οι μεῦ μάνα 56 ῃ [15 ρ᾽ουυ" (15. Ιχνὶ. 190), δῃᾷ ἢ6 ψ8ο ἰ5 ἀοά 
δίοηβ τηιϑί γανθαὶ ᾿ἰτηβο]Γ ἴο 411 Βεςῆ, ἔογ ἢ6 ἢδϑ σϑσογῃ ὉΥ̓͂ Ὠϊπη56 1 (δῖ 
ἴο ἰτῃ ΘΥΕΥΥ͂ Καθα 5141} θοὸν ([5. χὶν. 232). ϑοῦ ἰ5 ἴΠ6 τηεδηΐηρ οὗ 
[815 Ιαϑὲ δοὲ ἴῃ ἴῃς ἀγατὴα οὗ ἴῃ του] 5 ἰδίου. Α5 ἴΐ ἰς [ἐμονδὴ᾽ 5 
4] τενοϊαιίοη οὗ Ὠἰπηβοὶῇ ἴο 411 ἴῃ 6 πδίϊοῃβ οὗ [ἴῃς δαγίῃ, ἴξ 15 δσοοϊὼ- 
Ῥδηϊοά ὈΥ 4}} ἴῃοβα ἴεύσοῦβ δῃα σοηνυ βοῃ5 ἴῃ δίιτε ἡ οἢ ἴῃ δαγ ον 
ῬτΙΟΡμοίβ υ508}}0 β'ρῃδὶὶζε ἴῃς ἀδγ οὗ ἴΠ6 Ι,οσγὰ (χχχν. 19-.-22). ΤῊΪΚ 
ἰηἀθεὰ ἰβ ρϑου ταῦ ἴῃ ΕΖαὶκ, [μᾶΐ Π6 ρίδοθς [εμονδῃ β στεαΐ ἀπὰ Ϊδϑῖ 
τανεϊαϊίοη οὗ ἰτηβοῇ αγεῦγ [86 ταβίοσγαϊοη οἵ ἢΐβ ρεορὶβ ἴο ρεᾶοβ δῃὰ 
[6] οἰ γ, 16 ἱπ ἴλῈ δα ] εσ Ρσόορῃοίβ ᾿ς ῥσθοθᾶθϑ οὐ δοσοιῃραπίας ἔπ εῖσ 
τεϑογδίοῃ ; ἃ5 ἰ ἄοδθς θυθὴ ἰὴ ὑσορμεῖβ αἴϊεσ μἴτη (15. χ]. 5; 5. οἱϊ. τό). 
Ιῃ τηϊἰς ογάευ ἢς 15 [ο]ονδὰ Ὀγ [ῃ6 Αροοσαδίγρβε (δν. χὶχ. 11, χχ. 7)» 
Βεϑβιάββ ἴῃς ἀἴβρίαὺ οὗ 7 μβονδῇῃβ τηϊρῃΐ ἴῃ ἴπ6 ονεγίητον οὗ αορ δπὰ 
ἴῃ (86 τευ ]6 σοην βίοῃβ οὗ πδίαυγα, ἢἷ5 τιογὰὶ Ὀδίηρ δῃὰ σὰ]ε 15 4150 
τανϑδὶ θα Πσγουρσ 5 ΡΘΟρΙΘ, ἰοῦ ἢἰβ ργοϊδοϊζοῃ οὗ [δηλ ΠΟῪ [μδὶ [6 Ὺ 
ΔΘ ΠΟΙΥῪ δηᾶ ἔτις οαϑίβ ρΐ ἴο ἴΠ6 παϊϊοηβ οἡ ἢ15 ἰοσῃγχδῦ αἰβρογβίοῃ οὗ 
[θὰ (χχχίχ. 23). 
αορ ἰ5 βιγ]ϑὰ ῥὑγίηςες οὗ Κοβῃ, Μεβῃθοῦ δηὰ Τυῦαὶ, παίϊοῃς ᾿γίηρ 

ἴῃ ἴῃ6 Θχίγουλ 165 οὗ {Π6 ποῖ (Ψ. 15). Οἴμοσ πδίοης ἃζὸ Ἰοϊπθᾶ ἴο 
{Πε56, ᾿ἱγίῃρ ἰπ ἴπ6 δισίμεβὶ βου (ψ. 6). Αμά πῃ (δε γαίῃ οὗ ἴἢδϑε 
ὙΔΥΓΙΟΙΒ οοΙης ἴΠ6 Ὠοδίβ οὗ ἔδγ. οὔ σοσηπλετοῖαὶ ῬΘΟΡ]65, σϑτὰρ [Ο]]οννο 5 
Ἰηϊθηῖ οἡ ραίῃ (᾽. 13). [1 5, μεσζείοσε, βεϊξανιάθηὶ [μι ἴ6 ΟΠδιάθδης 
ᾶτα ποῖ ταργεβθηίθαά πηάθν ἴθ6 ἤδη οὗ ὕορ. Τα (Βαϊ ἀθδῃβ δῖα [6- 
Βονδὴ 5 πηδληἀαδίοσιθϑ, σοϊητη βϑ ΟΠ θα ἴο σμαϑίϊσα ἢ]5 ρεορὶθ, δῃηὰ ὨαμπλὉ]6 
ἴῃς ὑῃροάϊγ ρῥτάβ οἵ βοῇ παίϊουβ ἃ5 Εργρί δπηὰ Ῥῃβηίοῖα, δηὰ ΕΖεκὶ 6} 5 
ΡΓΟΡἤΘοΙΘ5 σοηῃίδϊῃ 0 ἴῃγοαῖβ ἀραϊηβί Βαργίοη. Ηδ ἱπιϊπλαῖοα ᾿μἀθοα 
ἴμαΐῖ 106 Βιργειλδου οὗ ἴπαΐὶ ρόνγεσ ἰδ Ὀμξ [δια ροΟΓΑΓΥ, Ὡδιλίηρ 40 γεᾶῖϑ 
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Απά ἴῃς νογὰ οὗ ἴῃ6 ΤΟἘΡ σαπηα υηΐο 16, 54 υ1ηρ, ϑοη οἵ 38 
ΤηΔΏ, 5εῖ (ἢγ ἔδοβ δραϊηβῖ αορ, [πε ἰἸαηά οὗἩἨ Μαρορ, [μ6 ομϊ οί ἢ 
Ργΐησα οὗ Μεβῃδοῦ δηᾶ Τυῦαὶ, δηθὰ ργόρθθδυ δρδίηϑὶ ἢ] τη, 

8ἃ5 ἴῃ6 ἴοσυ ἤθη ἃ ΠΟῪ οοπαάϊίοη οὗ ἴῃ6 ψουὰ 11} ατίϑθ, ψῃ]οἢ 
ΡῬΓΕΒΊΡΡΟΒα5 ΒΟΥ ἀδοϊπε δᾶ (4]}. Βαΐ (ῃ6 ἱηναβίοῃ οἵ ὅἀορ ἀρρθδῖβ 
ἴο ῃἰπη ἰο Ὀ6 ἔδυ ΔΨΑΥ ἰπ (Π6 ᾿Ἰηἀοδηῖϊϊε ζαΐαγε, Ἰοὴρ αἴζου [ῃ6 Ῥγοιηἶβεβ 
οὗ (ἢε 1οτὰ ἴο μἷβ ρθορὶα βανὲ Ῥεεθῃ δ Π|16ἀ, ἀπὰ [5 δ] Β]τηεπί τηυβί 
θα ρτοοδάφά ΌγΥ ἴδε ονογίῆγον οὗ ἴῃ6 (μαϊάθδῃ ρονγου. 

ΤΗΘ ρμάᾶβθαρα οχίθηἀβ ἴο οἢ. χχχίχ. 24, Ώεσα ἴἢ6 Ῥυορῇδθί τϑϑιπγ65 
1ῃς ρῬοϊπὲ οὗ νίενν οσουριδα ἴῃ οἢ. ΧΧΧΙΙ], --ον]], σοῦ ἴο {πΠ6 Ἐεβίοσαίίοη 
οὗ ϑγδεὶ. 

ζςη. ΧΧΧΝΙΙΠ1. ΤΗῊΞ ΊΙΝΝΑΞΙΟΝ ΟΕ ΟΟΟ, ΑΝῸ ΗΙΒ5 ΘΕΞΤΕΌΟΤΊΙΟΝ. 

(1) τυν. 1-τ-ορ. Οὐορ᾽β δμίογρυίβε τερασάεά ἃς {πε ρυγροββ δῃᾶ ορϑ- 

1-ὁ6. ΤῪῊΕΒ ΟἈΕΑΤ ΑΚΒΚΑΥ͂ ΟΕ 00 ΨΉΙΟΗ [ΕΗΟΨΑΗ 5Η4Α11, ΣῈᾺΔὉ 
ΕΟΕΤΗ. 

2. “εἰ ἦν Χαξκε αραΐμεΐ ΟορῚ]Ὶ (Οἷ. χχχν. 2, 3. Τῆς τηεαπίηρ οὗ ἴῃς 
νον ὅορ 15 οὔῦβοισε. ϑοβγδαάος (ΧΆ 7. οὐ ἴῃ6 ραϑϑαρθ)ὴ γεΐδυβ ἴο ἴῃ 
πᾶπῖ6 οὗ ἴῃς Γι γάϊδη Κίηρ αγρεβ, ρίνθη 45 αυ-σὰ ἴῃ (Π6 Αϑϑγγ. ἰπβοῦρ- 
[οη5, οα (Π6 ομς μΒαηάᾶ, δηὰ οὐ (ἢ οἰβεσγ ἴο αδρὶ, παῖὴβ οὗ {π6 πι]οῖ οὗ 
ἃ. ΠΟΙΠΙΥΥ ἰῃ [ἢ6 εφαβὶ, [86 5ἰζπδίίοη οὗἨ ψηΐϊοἢ ἰβ πηοσοτίαϊη. ΤῊΪβ Ἰαπά 
ΔΡΡΆΓΙΘΏΓΥ ΙΔΥ ΠΟΙ οὗ Αϑογγία (Ετά. θ ε]. 2 αν». ὑ. 246---Ἴ). 

Οσορ, ἐλε απά οὗΓἹ ΜἊᾷαρορ] ἰ.6. ἴῃ 5Ἔεῆβα: αορ ἴῃ (οὗ (πε ἰαπά οὗ Μα- 
δορ. Ὅορ ἰ5 ἴπ6 ρῥγίμπος δηὰ Μαρορ ἷβ σουπίευ (χχχὶχ. 6). (1 σοη- 
βίγυσϊίοη Μαρὸρ ἰδ σεζ. οὗ ἀϊγθοῖοῃ οὐὁὨ ἱπ Ἰοοβα δρροβίἰίΐοῃ ἴο ἄορ, 
ΒΑΓΑΪγ ρερ. δεν [6 ῬΥΟΡΟΣ πδιηθ). 

ἐλ εὐλοῦ 2γέρ.5] Μοτα ῬσορδΌΪΥ : 8:9 Ῥχῖηοθ οὗἩ ΒΟΒΙ, Μεσποςῖ ἅς. 
ΔΙΕΠΟΌΡΉ ἃ ῬΕορ]Ὲ οὐ σοππίτΥ Κοβί τηΔΥ ὈῈ ἱταροββίθ]ε ἴο ἰδεπιγ. ΟΥἁ 
ΘΟΟΌΓΒΘ ΔΩΥ͂ οοηποχίου Ὀαΐνγεοη (6 πδιὴς δηᾷ Ευβοίδη 15 ἴο Ὀς τα)θοίεά. 
Ετάὰ. Ἀεὶ]. (287. Ῥ. 322) τείδιβ ἴο [86 ἰαπὰ οὗ ἘδΞἢ (δὶ ἘΔ-4-5}1) οὗ 

18--2 
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, δηά 54Υ, Τῇυ5 581} [6 1, οτὰ σον; ΒεδοΪά, 1 ἄρ» ἀραϊηβὶ (ῃ66, 
ς« Ο Οορ, [6 οἤϊοῖ ῥγίπος οὗ Μεβϑῆθοῖ δηᾶ ΤΌΡΑ]: δηά 1 ν}}} 
ἴὰγῃ ἴπ6 6 Ὀδοκ, δηᾶ ρυζ ΠοοΚβ ᾿ηἴο [ὮῪ ͵ ανν5, δΔηα 1 ψ}}} ὉΠὴρ 
[Π66 ἔογιἢ, δῃᾷα 8}} [Π]Ὼ 6 δύγηγ, ἤοσβο5 δῃὰ Ὠοσβειηθῃ, 4]] οὗ 
[6 η ΟΙοι ΠΕ ἃ ψ] 8}} βογῖβ ο΄ αγηιομ,, φύθμ ἃ. στθαῖ σΟΙΏΡΔΩΥ͂ 
τὰ Ὀυοκίοῖβ δηα 5}16]45, 411 οὗ ἴθ ἢδηα]ηρ ϑνγογάϑ: 

5 Ῥοιϑῖα, ΕΚηορια, δηά 1ὰῦγὰ ἢ ἤδη; 811] οὗ ποτ τουζζζ 
6 5η161]4 δηὰ μδὶπηθῖ: Ο(οιησυ, δηὰ 8411] ἢ15 Ὀδηάβ, [6 ἤουβ6 οὗ 
Τοράατηδῃ 97. ἴη6 που αυδγίετιβ, δηὰ 411 ἢ15 θαηάς: πα 

7 ΤΩΔΩΥ ΡΘΟΡΪΕῈ ψΠ [Ώ66. Βα ἴμου ὈΙΓΕρΑΓΘά, δηα ὈΥΘΡΑΓΘ ἰοὺ σ 
τ γ56}{, τῆου, δηα 4}} ἴῃγ σοιρδην ἰμδΐ ΓΘ 556} Ὁ] 64 υηΐο 

8 ἴῆε6, δηᾶ Ὀὲ ἴδοι ἃ σιγὰ υπΐο ἴδῃ. ΑΠΘΥ ΤΏΔΗΥ αδΥ5 

186 ἱπβογ ριίοηβ, βἰζπαϊθα ου [6 Ὀογάοτβ οὐ ΕἸατὴ οὐ ἴπ6 Τίρτίβ. Ὑδ6 
ΘΕοΟρΡΊΆΡΗΥ οὗ ἴδε ρῥιορβεῖ 15 ἢο ἄουδί νᾶσος δηά ρεπογαὶ, Ραϊ (ἢϊ5 ροϑβὶ- 
[ἰἸοὴ 85 ΨὰῈ]}} δα (ῃαὶ οἱ Οδρὶ τείοιτεά ἰο ἀῦονθ ἄρρεδιβ ἴο [ἰὲ ἴοο ἴδ 
εαϑί. Τῆδ τεηάοσίηρ ὁ σΟΠ]οῇ ῥγίηοε᾽" σου ΡΥ δὰ υηυϑιαὶ οου- 
βίσυοϊΐοη (οὨίεί-Ρυϊαδὲ ἰ5 ἀϊδεγεηῖ), δπὰ ἰτ ἰς αἰδῆσυς ἴο ρυεββ ψῆδῖ 
οὨίοῦ ῥσγίπος οσ ονεῖ-Ἰἰοσὰ οουἹὰ τθᾶῃ.Ό Οκ Μοβθεοι, Τυραὶ, οἷ. χχν!!. 
13,) ΧΧΧΙΪ. λό. 

8. εὐὴο 2γίμοε] (Οἱ. οῃ σ΄. 2. 
4. 7 το ἐμεγνε ἐλές ὀαεξ] ἘΛΊΒΟΥ: 1 νν}}} ἐέγνε ἑἦέό αδομΐ, οὐ, 1 σι] 

ἠεαα ἐλεε. ὙΠα βεῆβθα δηζίοα οὐ ““ἀδοογ᾽ (Ενν.) 85 5οδιοοὶ Υ δνϊἄθποα 
(15. χὶνὶϊ. 1ο)ὴ. Τῆδ οἷδυθα “δὰ 1 ν1}} ἴυχῃ...) ανγ5᾽ 5 ψδηϊηρ ἴῃ 
[ΧΧ. Ῥυκείηρ Ποοῖκβ ἰηΐο ἴδ ͵αννβ ϑυβεοεῖς ὈΛΥΠΠἝ ρτιθ55 δηα σοτὰ- 
Ρυϊδίοη (εἰ. χχιχ. 4; 2 Κίῃρβ χῖχ. 28), ψῆθγθας ορ σοῦλθ5 ὉΡ οὗ δῖ5 
οὐ δοοοτά, Ταΐβ, Βόονανοσ, 15 ποῖ χυϊα σοποίυσινο, 85 [οῃονδὴ ἰ5 
Ἰεδάϊηρ Ὠἷπι οἡ ἴο ἢἷ5 ἀδδιπιοίίοη. 

«οὐδὰ αἱ «ογές οὗ ατταουτ] Βδίδοσ: οἱουῃϑά ΞΌΣ  ΘΟΤΒΙΥ (οἷ. χχὶὶΐ, 12), 
οὐ, ἰπ }} ἀπθουν (Ε.Ν.). ΤΠ Βοβὶ οὗ ορ 15 ὑσοῦδοὶν ποῖ ὀχοὶυ- 
δίνε!ὶΥ σαναῖσυ, ᾿πουρἢ ἴΠ656 ἀγα βρθοῖδ!]ν τηθηιοηδα ; δηὰ Ὀεβίἀεβ (Ποῖσ 
γασί ὨπΙ ΘΙ5 [ΠΕ ῖγ βρὶθηαϊα ἀλ ατὴν δορὰ ὨΟΑΥΥ ἈΠΏΟΌΣ δῖα Υἱν Ὁ 
ἰεϊαγεά. 

: δ. (ἰ, οἱ χχνυ]ῖ. 10, ΧΧΧ. 5. 
6. (Ι΄. χχνὶϊ. 14; ὅδ. χ.ὄ 2. Ηἰ5 ““Ῥαηάᾶς,᾽ χῇὶ. 14. 
πογίλ φμαγί5} Ἰὰϊ. «ἰάδε οὗ ἐὰέ πογέλ, 1.6. ἴῃς (αγτίμεβὲ πουίῃ, 15. χὶν. 

[32. αὐοἸηδσ, Αϑογσυ. ΟἾΔ σ, 15 ἀϑυδ!ν ἰἀδητποα ἴῃ πδηηθ τ] ἢ (ἢς Κὶτ- 
τ τίδῃ5. ϑοβσδάος (Χ.417. ἴῃ 106.) δηὰ οἴποιβ υπάἀειβίδηα Οδρρδ- 
ἀοοῖδ. 

1--ὃϑ. ΙΝΙΌΝΟΤΙΟΝ ΤῸ 606 ΤῸ ΒΕ ΙΝ ΒΕΑΡΙΝΈΘΒ ΕΟΚ ΤΗΕ ΓΚΑΤΤΕΕ 
ΌΑΥΒ ΜΗΕΝ Ϊ[ΕΗΟΨΑΗ 5ΗΑΙ, ΕΑ ΗΙΜ ΒΕΌΚΤΗ. 

Ἴ. α »μαγά προ ἐλεν] ΤὨΘ ἴδθιτῃ τηθϑηβ βοιηθίϊηρ ἴἰο Ὀ6 ἱκερῖ ΟΥ 
οὈϑεσνοθά, ἃ σι γίηρ ροϊηῖ; Οορ᾽ 5141} Ὅς ἴπ6 Ἰεδάθσ οὗ ἴῃς ρεορ]οε-- 
[πουρῇ ἴΠ6 ψοτγὰ Παγά]ν πηδδηβ 5 ΠΟΥ ““δἰδπάατὰ ᾽" (Ετ͵..). οὶ ““πηῖο 
{πε ΓΧΧ. τοδὰβς ““ππίο πι6,᾽ ρἰνίηρσ [ἢ6 ταδϑδηΐηρ (μα σοῦ 5841} θὲ 
Κερὶ “ἴῃ τεβεῦνθ᾽" ὉΥ [6βουδὴ ἔοσ ἢϊ5 πιΐϊυσε ορεγαιίοῃβ (νυ. 8). 
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του! 5841}: Ὀ6 νἱβιδὰ : ἰὴ [Π6 Ἰαίίεσ γϑᾶῦβ ἴπου 50]: σοῦ 
ἰηῖο ἰ(ἢ6 ἰΙαηαὰ Ζλαξ ἐς Ὀτουρῃϊ Ῥδοκ ἔσγοπλ [Π6 ϑννοσζά, μα ἔς 
σαιϊῃογαά ουΐ οὗ ΤΔηΥ ΡΘΟΡΪΘ, ἀραϊηϑῖ ἴῃΠ6 πγοιιηΐαϊη8 οὗ 15Γδ6ὶ, 
ΜΏΊΟἢ αν ὈΘΘὴ αἰνναγβ ψαβῖθ: θὰζ 1ἴ 15 Ὀγουρῇῖ ἔοσίῃ οὐ οὗ 
1Π6 πδίϊοηϑβ, δη4 [ΠΟΥ 5}4}} ἄνα} βίου 411} οὗ ἰῆθσ . ὍΤῇουῦ 9 
504} Δϑοεῃα δηὰ σοπὶα {ἰκ6 ἃ βἴογηι, ἴμοὰ 58]: Ὀ6 {πΚ6 ἃ 
αἰουπα ἴο σονϑγ ἴῃς ἰδηά, ἴοι], Δηα 411 [ῃγ Ὀαηα5, δηα ΠΊΔΩΥ 
ΡΘΟρΙδ ψι ἢ ες. 

Τῆυβ 54 ἢ ἴῃς Γιοτά σοῦ; Τί 584} αἷϑο σοϊῃξ ἴο ρ855, ζἠαξ τὸ 
αἵ [6 βδάῖὴδ {{π16 5}4}} {ΠῚηρ8 σοπγα ἰηἴο ΤΥ τηϊηά, ἀπ που 
5040 [1 δὴ 6ν}} (πουρῇῃϊ: δηά ἴῃοι 504] 5ϑαγ, 1 ψ1}}} σὸ ὑἃρ 
ἴο [6 ἰαηα οὗ υηννα] δὰ ν]]αροβ; 1 ψ 1} ρὸ 20 ἴδῃ [ἢδῖ ἃγξῈ 
δὶ τοβί, [δι ἄννε}] βαίεϊγ, 4}} οὐ ἴμεπὶ ἀνε! ηρ σιτῃουζ νν 4115, 
Δηα Ὠανίηρ ὨΘΙΓΠΟΙ ὈΔΙ5 ΠΟΙ ραίεβ, ἴο ἴ8Κ6 ἃ 5Ρ0]], δηὰ ἴο 

8. ἑάομ «λα ἐφ υἱοὶ Νοῖ ἴῃ τῆς εασυθηΐ βεηβα οὗ νἱ5]16α ψ] ἢ 
Ῥυπιϑῃπηοηῖ, Ὀαϊ ἰπ ἴἢ6 56ηβε οὐ γερο] θά: ἴο πλϊηα ἰῃ οτγάεσ ἴο Ὀ6 εἴ- 
Ῥίογεα (οἴ. υϑαρα χχὶϊὶ. 21). ΟἸμοῖβε τη οζογφα, ὙΥΠΙΟἢ 156 οὶ ΥΕΓΙΥ͂ 
Ὠδίτγαὶ ; δηα [6 τηδδηϊηρ ““ἋΠοὺ 5Π]ς ταοεῖνα ογάθυβ " (το [Θἤονδῇ) 
οδῃ ΠαγαΪγ Ὀ6 Ξυρροτγίβα ἔγοτῃ ὑϑᾶσθὲ. Ετοπὶ ἴμ6 ροβὶτίοη οὗ [86 ῥστο- 
ΡΒδὶ [86 ἰηναβίοη οἱ ὅορ' 566 πὶ5 ἴο Ὀθ]οηρ' ἴο [Π6 [ατ-αἰξίδηϊ διΐαγα, ἴο ἃ 
{ἰπη6 δίϊοσ [ῃ6 ρΡεορὶα αν Ὀδδθη ταβίογεα δηᾶ δαᾶνε εηὐογεϑᾶ ἰοηρ ρεδοθ 
Δηὰ ρτεδῖ [6] ]Ἰοϊγ. ΕὟΥ ἸΏΔΩΥ ῬΘΟΡΙΘῈ, ῬΘΟΡΙ68, ἀπά 50 ὕζ. 9, 15, 22. 

αἰτυαγε τυαςίξ) 1.6. Ἰοηρ {ἰπὶ6 νγαβία, οἷ. 15. χ]. 14, [ν11}. 12. ““ΑΙ- 
ὙγαΥ 5 5 ἃ πδίυταϊ ἐχαρρογαίίΐοη ἔοσ [86 δχὶα ρεγίοά, ψῃ ἢ βεθιηθα 
ΘηᾺ|685, 866 ΧΧΧΥΪ. 2, οἱ, χχχν. 9. 

ἰτυεΐ ταγείν)] Οτ, ἴῃ οοηβάεδημοθ. ΤῈΕ ἴειτη αἰνγαγβ Ἔχργθϑϑαβ [(ἢ6 
[δο]ηρ οὗ βεουγγ. 

9. ἐΐξε α 4,0γ72}] ΟΕ. οἡ ἴῃς ἤριτγε 15. χχὶ. 1ἱ, ΧΧυ. 4; [6Γ. ἷν. 13. 
Τῆς τρί ἀπ ἢν οὗ ἴΠ6 πηονεοπχεηΐβ οὗ αορ (Ηοϑβ. νἱϊ!. χ), δηὰ (πεῖν ἀθ- 
βίγιοιίνΘη655, 85 Ὑ6]}} 458 [6 ἰηβηϊα πηᾶ5565 οὗ ἢὶβ δοβκὶ (Ν τ. χχὶϊ. 5; 
να. νἱ. 5) ἀ΄Θ ἜἘχργθδββϑά ὈΥ̓͂ [6 σοχηράασίβοῃ ϑγ ἢ [Π6 βίου δπά οἱουά. 

10---138. ΟοΟἶΒ ΙΝΝΑΞΙΟΝ ΡΕΟΜΡΤΕΙ ΒΥ ΗΙἸ5 ΟὟΝ ΕΥ̓Ὶ1, ΡΌΚΡΟΞΕΞ. 

106. 421 «ἀαΐὶ αἶτο “0526 το 2455) Ἐξαά: Ιῦ 8}}811 οοΙηθ ἴο ρδ888 δῦ ὑδμαῦ 
τἴπ|9 ὑπδῦὺ ὑπ]: 68 Β11811 οοη9 ἄς. 16 “4150 οὗ ΑΝ. ϑυρρεδῖ5 δῇ 
δαάϊίοπαὶ [ΠὨἰηρ ἴο νῦν. 1-τ-ὸ, γΠογθαβ ᾿ἴ ἰδ ΟὨ]ἹΥ [6 βαηπὴθ (Ὠϊηρ' ἔτομλ 
ΔῃοΐΠοΥ Ροϊηϊ οὗ νίαν. Κ7ῳ. τὸ σέψ. τὰ δαγαϊζί ἴο συν. τ--Ο, ποῖ ἃ σοῃ- 
Β6α]Όσηοα 6.Ρ. οἔὗ Ὁ. 4. | 

σλαΐ ἐλίηρε 4076] 11ἰ., τνογᾶβ, 1.6. ρυγροβεβ. 1[5. νἱῖ. το, “"βρθᾶῖ. ἃ 
νοτὰ δηὰ ἰΐ 5881} ποῖ Ξίδαπαᾶ.᾽ Οἱ. χὶν. 3. 

ἐλέήμξ α» εὐ ἐλοιρλ 1] Α5 πιᾶγρ. οομοθῖνθ 88 6011 ῬΌΓΡΟΒΘ. 
11. (Γ΄. Ῥευϊ. 111. 5; 1 ὅϑιὼ. νἱ. 18; [.ἀ. χνὶ. 27. “ὁ ϑαίοϊγ,ἢ 1.6. 

ἴῃ οοηδάξσηοε, ᾿. 8. 
1... Οη “ἴδε ἃ 53ρ011᾽ οἵ. χχῖχ. το; [5. χ. 6. Τῇῆα ρῆγαβε “σὰ 

[δς μαπὰ Ὁροπ᾽; 15 αἰνγᾶγβ υϑϑὰ ἴῃ ἃ μοβίὶ]θ βεηβ6 (15. 1. 5). ΨΈΓΘΕΒ 11) 

". 
-- 2 
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[ΔΚ6 ἃ ῥσϑυ; ἴο τὰ [Π]1ὴ6 παπᾶ ὕροὴ [Π6 ἀδβοϊαῖθ ρΪδοαϑ 
Ζλαΐ αγε ποῖ ἸλμΔὈϊϊΘα, δηα ὩΡοη 1ῃ6 ΡΘΟΡΙΪΕ ζάσΖ “γε ραϊῃετεὰ 
ουἱ οὗ ἴῃ δίοῃβ, ψνῃ]οἢ ἤᾶνα ρσοίζοη οδίι]6 δῃηὰ ροοάσ, ἰΠδΐ 

ι3 ανψ6}} ἴῃ 1Π6 τηϊᾶϑι οὗ [ῃ6 ἰἸαπά. ϑῇῆβερθα, δηὰ Ὠεάδῃη, δῃὰ [ἢ 6 
τ οτοἤδηϊβ οὗ Τδσβη δῆ, σι 41} τῃ6 γουηρ Ἰ᾿Ιοη5. (ῃδγθοί, 
5Π4}} σᾶαΥ υπΐο ἴπεθ, Ατί ἴπου σοι ἴο ἴᾶΚα ἃ 5001} ἢδϑβί 
ἴοι ραιῃογεα ΤΥ σΟΙΏΡΔΩΥ ἴο ἰᾶκα ἃ ὈΓ͵ΓΕῪ ἢ ἴο ΟΔΙΤΥ ΔΔΥ 
ΒΊΟΥ δηα ρο]ά, ἴο [Κα στῦαν οδιι]6 δηὰ ροοάϑξ, ἴο ἴδκα ἃ 

4 δῇῖδαῖ 5001} ΓΠογείοσγα, βοὴ οὗ τηδῃ, ὑσορἤϑυ δηα 5ΑΥ υηΐο 
ὅορ, Τῆι5 541} τῆς 1 οτὰ σον; [ἢ πὶ ἀδγ ψΏΘΏ ΤΥ ΡΕΟΡ]Ὲ 

15 Οὗ [51:86] ἀν] δῖ ϑαίθϊγ, 5η4} τοι ηοΐ Κῆον 222 Απὰ του 
βῆ]: σοπλς ἔγοσῃ ἴῃγ ρίδος ουὖΐ οὗ ἴῃ6 ποιῖῃ ρδγίβ, ἴπου, δηά 
ΤΏΔΩΥ ῬΘΟΡΪΘῈ ψ ἢ [Π66, 411 οὗ ἴδ πὶ ΓΙΙηρ ὈΡΟῺ Ὠοῖβ65, ἃ 

12 ρῖνε ἴῃ ριόρηδίβ ἰάθα οὗ ἴΠ68 σοπαϊίοῃ οὗ [με τεϑιογεα σουαηλιη γ 
δῃηὰ οὗ [6 5ἰαίς οἵ ἴῃ νου] ἴῃ ἴῃοβθς ἄδυβ ψ ῃ]οἢ Ρογιηϊίβ ἰῖ. Ηδ ἀοας 
Ὠοζ {πγ ]5}} ἀείδι]ς, Ὀαΐ ῥγανίουβ ὑσγορἤδοίεβ (οἢ. χχν.---χχχὶϊ.) ἀδβοσὶ θα 
ον 811} [ῃ6 παίϊοης ἔουτθ νυ. Ὠοβί θα ἴο [σγα6ὶ ἃσὸ ΒυτὈ]θα οὐ ἴἌκεθη ουἱ 
οὗ [ὴ6 να. Τῇςε ρεποά οὗ 15γ86]᾽5 σεβίογαίίοῃ 18. ἃ {τῆς οὗ υπΐνογϑαὶ 
Ρεᾶοβ. ΟἿΪγυ ἀϊξίαπὶ παίΐοῃβ οἡ ἴῃ6 ουϊθκὶγίβ οὗ ἴῃ ψοσΐα, ἴμαἴ πανα 
ΠΕνοσ δηΐεγειί ἀροὴ ἴἢ6 βίαρε οὗ Ὠϊδίογγ, γεπχαΐη ἀπαύναγα οἱ ἴῃς ἰαπης 
αηὰ Ρ]οΥΎ οἱ 6 ἀοἂ οὗὨ βτγδ6ὶ (15. ἰχνὶ. 19)... ΤΏ βάτὴα οἶτοὶα οὗ ἰάθας 
ΡΡΘΔΙΒ ἴῃ ἴῃ6 ρᾶββθαρα σεϊδίίηρ' ἰο 6 ρογίοἀ οὗ ἃ ῃΠουβαηὰ γεοδῖβ ἴῃ τῃ8 
ἈΡΟΟΔΪΥΡΒβΕ: ουϊδίᾶθ ([ῃ6 ἰδίοτίοδὶ νου] ἔμοσα στϑιηδίη αἰϑίδηϊς πδίϊοηβ 
πηδῆδοϊεα Ὀγ (δς Κἰηρσάοτῃ οὗ (ὨγῖΞί. 

»ἶάοί οὗ ἐλε ἐαμπα οὗ ἴλε θασίμ, 11ἰ. ἰ[]ς μανεί οὗ [με βατγίῃ, 1.6. (88 
ταουηίδ η-ἰαπὰ οἱ [5γ86], ἴῃς οδπίγα οὗ ἴΠ6 δασίῃ, οἷ. Ψ. 56. ὙΤΠὸ ῥγορβμοῖ 
Βρεδ 5 οὗ ἴῃς νου δἃ5 Κηοννῃ ἴῃ ἢἷβ ἀδγυ. 

13. ΤῊΘ τλογομδηΐ Ῥθορ 8 γα τουβθα ἴο δχοϊϊθιηθηϊ ΟΥ̓ [6 εηῖοσ- 
τίβα οὗ Οορ; ῬυοῦδοιΙυ ἰξ 15 [ῃ6 Βορε οἱ ρσαϊῃ Ὀγ ἰγαβηοκίηρ ὐ [ἢ Πϊπὶ 
ΟΥ ἢϊ5 5001} [ῃδἰ εχοϊΐθϑ [Π6π|---ἢταΪν αν δἱ ἴῃ6 τἱο μαινεβί ᾿γὶηρ 
Ῥοίοσα ἢ. Οἱ ὅδε χχνυὶϊ. 22; ᾿Ποάδῃ χχνϊὶ. 2ο; Ταγϑ ἢ χχν]ϊ. 12. 

αὐ ἐάέ γοιερρ ἐ025) Οἱ. χῖχ. 3, 5, χχχὶὶ. 2. ΤῈ ἴεπα τηϊρηϊ Ὀς 
τουρῆϊ ποῖ ΝΟΥ 50} 40]6 ἴο ἃ ἴΤοορ οὗ οδιὴρ (Ο]]οννεῦβ ἱπίεηϊ ΤΟΎ Οἢ 
ἰταῆῆς. ΤῊς ἴθγτῃ 15 Ῥγοῦδ Ὁ] αϑεαὰ σϑηθσδὶὶυ ἴο ἀέβοῦθα [ἢ6 δτηϊποηςσο 
οὗ 18ε56 πιεγομδηΐ ΡθΟρ]6-- -ἤᾶγα]νγ ἴο ταργαβεηΐ [Πθῖ 88 ζ:γεζέρερ' ἴοσ 
δδΐῃ, 85 ᾿ίοῃϑβ ἴου ὑγδυ 

14- -16.ὡ ΤῊΕΞ ΡΌΚΡΟΞΘΕ ΑΝῸ Ι590ὉῈ ΟΕ (οσ᾽κ ΙΝΝΑΘΙΟΝ: ΤΗΑΤ ΤῊΕΒ 
ΝΑΥΤΙΟΝΒ ΜΑΥ ΚΝΟΝ ΪΕΗΟΝΑΗ, ΨΗΕΝ ΗῈ 15 ΞΑΝΟΤΙΕΙΕ. ΙΝ 
αοσ. 

14, «λα ἰΐοιε ποέ ἔμοιν 1} 11 15 ἴῃ ρεδοθῆι δηὰ ππρτοϊοοιοὰ 
οοπάϊπίοῃ οὗ [6 ῥῬθορ]θ, δἱοησ σἱἕὰ [Ποἷγ γε! ἢ, [δὲ ἰετηρίβ ἴο 
ἱηναᾶς [με]. [ΧΧ΄, Βονγανοσ, τοαάβ: 58: ἴπου ποῖ “22: ΩΣ -, 
ΟΥ, ἃτῖβε, ΒΟ ρῖναβ ἃ πλοσα νἱρόσουβ 5εῆ56 (15. χ]ΐ. 25; [61. νἱ. 22), 
ἰδουρὰ [ἢς ΗΘ6ΌὈ. ἰ5 αυϊῖα ροοά. “ὁ ϑαΐίοὶγ,᾽ 18 οοπδάθῃοθ. 

16. (Οἵ ον. 4, 6, χχχῖχ. 2. ΕὟΥ ΤΔΗΥ͂ ΡΕΟΡΙΘ, ῬΘΟΡ]Θ8. 
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δτεδῖ σοΙΡΔηΥ, δηα ἃ τα] ρὮΥ ΔΓΠῚΥ: δηὰ τῇσι 5η4}1 σοτὴθ ἃρ 
δραϊηβὶ ΤΥ ὈΘΟρΪα οὗ 1ϑ5γδ6ὶ, 85 ἃ οἱουά ἴο οονεσ ἴπ6 ἰδηὰᾶ; 
11 5041} Ὀ6 ἴῃ [6 Ἰαιζεγ ἄδυβ, δηὰ 1 ψ}}} Ὀστηρ {πε6 6 δραϊηβὶ 
ΤΥ ἰδηά, ἴ[μᾶἰ [6 Ὠδδίμθη ἴδ ΚΠΟΥ τῆθ, ΨΏΘη 1 584}} Ὀ6 
ΒΔ ηο 86ἀ ἴῃ [Π66, Ο Ὅορ, Ὀείοτα τΠεὶγ Ἐγθ8. 

ΓΏυ5 5411} ([η6 Τιογὰ ΟΡ ; “477 ἴῇου ἢδ οὗ οι 1 δᾶνα 
ΒΡο κῃ ἴῃ οἱὰ ἔἰπῆθ ὈΥ ΤΥ βδενδηΐβ [Π6 ὑσορῇῃθῖβ οὗ [5186], 

16. (Γ΄. σ. 9. 
σλαδ δὲ ταμο 1} ΟΥ, σεὶ τ βαποιϊγιηρ, 1.6. ΤΕσΟρΉ ΟΠ 85 

“ο]γ᾽"---“Πο]γ" μανίηρ [Π6 τηθαπὶηρ οἱ 411 ([μῃαῖ ψνῃϊοἢ ἀοά αἱοης ἴ5. 
ΤὨδ τοπάουηρ “5Π6Υ τηγβοὶῖ ΒΟ] γ᾽ ἰ5 [655 βδίυγαὶ, [πουρἢ [Π6 τηθαπίησ 
15 νἱγίυ δ! ]Υ [ῃ6 βϑαηθ. [ἐβόνδὴ 5ῃενγ5 ἢϊ5 ρτεδί ἀδεάβ ἴῃ ἴδε εἰριιΐ οὗ 
[Π6 παίϊοηβ, δῃὰ πυ5 [ΠΟῪ τεσορηἶδε ἢΠἰ5 σοασπεδά, οἴ. ν. 22. Ηδ ρείβ5 
δ1πὶ βδηοι γἱηρ “1 ΟΥ ἤ οος Οορ, 85 ἴδε οὐ͵]εοῖ οἡ ψνῃοπὶ ΠΪ5 στοαὶ 
οΡεοταίϊοῃϑ οὗ ῬοΟΥΕΥ ἀγα τηδηϊ656α, 

Ιη [656 νεῖβεβ [εμονδῇ 5 τερσαβοηϊεα οἡ [6 οὔθ μαηά δ5 Ὀγπρίης 
ὉΡ ὅορ ἴῃ οτάδσ {πᾶὶ "6 τηδὺ ὈῈ βδηοίβεά ἴῃ Πἰπὶ ἰῃ 16 5'σῃϊ οὗ (ἢ 6 
πδίϊοῃϑ ; ἃῃά οἡ ἴῃς οἴμεσ μαπὰ αορ ἰβ τεργεβεηϊθα 85 σουηϊηρ ᾧΡ οὗ 
15 οὐνῃ ψν}}], ργοτωρίβα ὈΥ ον] Ῥύγροβεβ, ὈῪ ἴῃς πόρε οἵ δῇ βαϑύ σοῃ- 
αυεθῖ ἀπά ὈΥ ἰιβκὶ οὗ 5ροἱ]. Τα ἢγδί ταργεβεμηίαιϊίου τηὰδὲ ποῖ Ὀ6 
ῬΙΓΟσβεα δ5 ἰξ (ἢ15 οαἂβεὲ οἵ ὅορ ψεγα βοιηθί ῃπηρ 5ρεοῖαὶ, ἃ5 6 ῃονδῇ 
ἴοτ πο οδ]θοῖ Ὀπὶ ἴο βϑῆενν ἢἰ5 Ῥροννεὺ Ὀτουρῆϊ πρὸ ἀραϊηβί ἢϊ5 Ρθορὶα ἃ 
Ἰεδάδθσ δηᾶὰ παϊΐίοη ἔομι ἴπῃ6 επαᾶς οὗ [π6 θαυ, ψῆὴο οἰμογννῖθε νου ]Ἱα 
μᾶνα τοιηδίηδα ἰῇ ρϑᾶςα ἴῃ {πεῖν ἀἰςίδηΐ δροάβθβ. Βδοδιβε βυοἢ ἃ νἱ εν 
οὗ ἴδε ερίβοάς οὗ Οορ ἰοτρεῖβ ἰῃ ἴῃς ἢτβὶ ρίδοα ἴπε οἰῇεσ 546 οἵ (6 
τεργεβεηϊδίίοη, νἱΖ. ἴπαὶ αορ οοπιεβ ὑρ οὗ ᾿ἰβ οὐ Μ|}}, δηὰ νἱ ον] 
ἰηΐθηί. [15 [6 Ὦορβ οὗ δὴ δᾶϑύ σοῃαιεβὶ δηά ]ιι5ῖ οὗ 5001] (δι 8η1- 
τηδίθϑ ὨΪ ἃ95 γγν6}1] δ5 ἴΠ6 τηϑγοῆδηΐ ρθορὶε5 ψνῆο ἴο ον ἴῃ ἢἰδ5 ἴγαϊῃ. 
ΤΙΗῖβ ῬΙ οὗ ἱττο]ρίουβ ἰταβῆς οἡ ἴῃ6 ρατί οὗ [656 ΤῸ εἰ 8 ΓΧΟΡΙῸ- 
Ὀαϊεα Ὁγ ἴπεῸ Ῥσορῆεδὶ δῃὰ ταργεβθηϊθα 85 δηϊδροηϊπιὶς ἴο ἴῃ σε ρίοη οὗ 
76 Βονδῆ, 7ι5ὲ 45 ἴΐ ἰ5 ἰῃ [Π6 οδϑεὲ οὗ Τγτζε (χχνὶ].----χχνἹ.). Απὰ ΞεσοΠα Ϊ 
ἴμ6 νῖενν ἰογρεῖβ (Π6 σεῃεγαὶ ἰθδομίηρ οὗ ἴῃ ργορδεῖ, ἴο [ῃ6 εῇτοῖ [Παΐ 
]Θῃονδῇ ἰβ ἰὴ {γα ἴῃς δυῖδοσ οὗ 4]1 (ἢ στεαΐ τηονεπηθηΐβ ἴῃ (6 ᾿γου]ά, 
δὰ (Πᾶἰ ἢἷἰς ορετγαίίοης μανε οὔδα ρτεδί δηὰ ἰῃ νίενν, ἰο σενθδὶ ἢ} ηη5 6] Γ 
ἃ5 ἴμαὶ ψΏΪΟἢ Πα 5 ἴο (Π6 παίϊοηβ οὗ [26 νου], ἨἩϊδς γαϊϑίπρ ἃρ ὅορ 
ἢ (15 νίονν 15 ποῖ ἃ βρεοίδὶ (ΐησ, Ὀὰΐ οὔθ ΔΙΠΊΟΠΡ ΙΩΔΗΥ͂ ΟἴΠΕΓ 
ΒΓΔ ΤΠηρθ. Τὸ 5ίρῃδ]Ζα ἰΐ 845 βοιῃδίῃϊηρ ἀἰϊδίϊηοϊ δηά 1 ἃ ουξ οὗ 
186 σεηθγαὶ ουτγεηΐ οὗ [ῃ6 ρῥτόορΒοῖ᾽ 5 σοποθρίίοηβ ογεδῖθβ δὴ αηίσις ᾿π|- 
Ῥτοβϑίοῃ οἵ ἢἷ5 [βδοηρ. 

11--28. ΤΆΪ5 ᾿ηναβίοη οὗ ορ 85 Ὀδεὴ Ἰοηρ ῥγεάϊοϊεα. [11 5141} θ8 
[Πς οοοδβίοη οὗ ἃ βη8] τηδηϊξεβίδιίου οὗ Εἰτηβθ]  ὈΥ Τεονδῃ ἴο ογθαίίοη 
δηὰ (Π6 παίΐοῃβ, συ ὶοἢ 5}41} ἰμϑρῖγα υπίνεγθαὶ αν, δπᾶὰ ἰθανα ἴῃ ἴΠ6 
τοϊη 5 οὗ 411 τηδηϊηα [ῃς6 Κπον]εάρε οὗ ̓ εὔοναῖ, Ἀπὰ [παὶ νυ ςοἢ Πα ἴ5. 

117. Τῇδ αιοβίίοη ρίνες νυἱνίμεθ5 ἴο ἴῃς ίαοϊ οὗ Οορ᾽β ἰηναϑῖοδ 
Βανίῃρ Ὀδθῃ ἰοὴρ ῥγεάϊοίε, δηὰ ἰάἀδηιβεβ ἢἰπὶ ἢ [μ6 5 )]εοὶ οὗ 
[Πε656 ργϑαϊοϊΐοῃβ. Τῆδδα ἰυστηοὺ Ῥσορῃθοὶθα δὰ ῃἢοΐϊ πδιηθὰ ὅορ; ἴπ6 
ἰάοπεϊβοαίίοῃ ͵5 τηδίίοσ οὗ ἱπέδγεηςθ. 

τό 
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ΜΉΘ ΡῥΤΟΡ διε α ἴῃ ἴποβα ἄδυβ γηαλη»}) γϑδῖβ, [παι 7 ψουἹὰ 
18 ὈΓηρ ἴΠ66 ἀραϊηβῖ ἴθ ἢ Απά Ιἰ 5}4}} σομὴξ ἴο ρ855 αἵ [6 

58ΔΠη16 {Πππὴ6 ἤδη Οορ, 5}4]] σοὴδ δραϊηϑδὶ ἴῃς ἰδηα οἵ [5γ86], 
5411} τῃς6 1,οτὰ ΟΡ, ζλαξ τὴν ἔυσΥ 51.411 οοτὴβ υΡ ἴῃ ΤΥ ἴίαςα. 

1:9 ΕῸΓ [ἢ ΤᾺ 76 δ᾽ οΌ5Υ πα ἴῃ ἴῃς τε οὗ ΤΥ ψσγαίῃ ᾶνα 1 βροόκθϑηῃ, 
ΘΌΓΟΙΥ ἴῃ ἴῃδὶ ἀδγ [ΠΈγα 54}} ὈῈ ἃ ργεαῖ 5ῃδκιηρ ἴῃ (6 ἰαπά 

2. οὗ [5ΓΔ6] : 80 ἴἢδἴ [ῃ6 ἤ5ῃ65 οὗ ἴῃ6 568, δΔηα [Π6 ἔον]5 οὗ ἴῃς 
Ὠδάνθῃ, δηᾶ ἴῃ6 Ὀδδβίβ οἵ ἴῃ6 πε], δῃᾶ 411 οσθερίηρ [ηρβ 
τ[ἢδἴ σα Ρ Ὡροη [6 Θαγίῃ, δηα 411} [ῃ6 τβϑῃ ἴῃδϊ γέ ὕροὴ ἴδε 

ἐλοσς ὅαγΉε ΤΑΔῸΥ γέηα75:}] Τῆδ οοπείπιοϊΐοη ἰ5 θοῦ] αγ, Ὀπΐ τηΐβ ἰ5 
ῬΓΟΡΔΌΪΝ ἴῃς 5θῆ586. ὅορ, ἰμουρῇ ποῖ ΌΥ παιθ, μαά ἰοπηεὰ ἴδε 
ΒΌδ)]εος οὗ τερεδαίεα ρῥγθαϊοϊϊοηβ ΟΥ̓ ἸΏΔΠΥ͂ Ὀγορμεῖβ. ΤΏς Ῥυορῃδοΐδβ 
τοίοιγοα ἴο ἃσὰὲ ῬγΟΌΔΌΙΥ βϑιιοἢ 845 Ζαρα. 1. (1}}. 8), τις ἢ σὰ 
ἘΖεϊκ. νυ. 2ο ἴῃ τηθηϊοηΐηρ ἴΠ6 ἤ5ηε5 οὗ [ΠεῸ 5εὰ (αραϊῃ οὐἱγ Ηοβ. ἱν. 3), 
δηᾶὰ 76γ. 1ἰ1. -τονὶ. (15. χυ]ἱ. 12 “ῳ.). Τὰ δρὲ οὗ [06] ᾿πδὺ Ὀὰ ἰαἴοσ 
1 Ἐζεῖϊς., δῃαὰ ρῬαββθαρεβ κα 06] 11]., Ζεοϊ. χὶν., ροβϑι ὈΪΥ σεροβε 
ΤΑΙΠΘΣΙ ΟἹ Εἶπ, ΟΥ δἵ 411 δνθηΐβ 5ηενν (Π6 σοπεπαυεα ρῥγανδίθηοα οἱ 1ἢ6 
βϑτὴα ἰάεαβ, ψἘΟἢ ἰπάδοα μαϑβθᾶ 85 ουσγοηΐ σοηοσρίίοηβ ἰηίο (6 ΑΡρο- 
σαἰγρίϊς ΡγορἤθοΥ ἀδίϊπηρ ἔτοιῃ. [5 ἀρθὲ. Τῆς ρᾶββᾶρε Μ|σ. ἵν. 11 δῶ. 
5 Ἴ οὗ υποργίαϊηῃ ἀαίθ. [11 5 ροββὶ]Ὲ (αὶ [86 ἱμηναβίοπ οὗ [ἢ6 
Θου Πδηθ ΠΊΑΥ͂ να βυρρεβίοα (ἢ6 ῥγορἤθοῖεβ οὗ Ζερῃ. δηά 7ε6γ., 
1ΠουρᾺ [ΔῈ ΞΡ οβι(οη 5 1655 ὩΘΟΘΒΘΑΥΥ͂ ἴῃ ἴπε οᾶδε οὗ [1ῃ6 ἰαδίϊεγ 
Ῥσορηοῖ. [Ι{ 5 ἠοΐ ᾿ἰκεῖγ, ἤονανοσ, [μαι ἘΝ ΖΕ ΚΙοΙ 5 σοηονγαὶ οὗ [ἢς 
ῬΙΟΡΉΘΟΥ γγὰ5 Οοσδϑ "θα ὈΥ̓ ΔΗΥ [ΠΕ 5ἢ τηουθηηθηβ διηοηρ ἴΠ656 πουίθτῃ 
ἩΔΙ[ΙΟΩ5. ΟΟΟΌΣΤΙ Πρ ἰὴ ἢΪ5. (πα (ὅτ. Κυδη.), Ὀδοδυβα δ6 τερασάβ ἴπ6 
ἰῃγοδά οὗ ον 85 δὴ Ἔδνεηΐ ἴο ὨᾶΡρθῇ ἴῃ [η6 ίδγ ἀϊδίδηϊ Πιΐίυγα. 

18. εὐηι6 ἰο ρα:ς αὐ ἰδέ φαγό ἐξγμ6)] ἘΔΙΠοΥ : οομλὲ ἴο ρᾶ55 1π ὕὉ8δὺ 
ΔΥ, ἴῃ [9 ἄδνγ ψῃθ Οορ ἄτα. 

(Ο»Φ τῷ ἐρε τ.» 726] 11ῖ. ἴῃ ΤΥ ποογ. Τῆς 1Ιά68 ἰς ποῖ ἴμαὶ οὗ [6 
ἰμθατητηδίίοη οὗ [Π6 ἴδος ἔγοσῃ δῆρεσ, Ὀὰϊ ἰμαΐ οὗ ἃ ΒΕΥΥ Ὀγεδίῃ δρ- 

τίηρ ἴῃ [Π6 Ποϑίσ]5. Ὀεαΐ, ΧΧΧΙΙ. 22; 5. χυἱὶὶ. 8. 
19. λανε 7 ςῥοζεῃ} 1.6. ὧἐο 7 «ῤεαξ; οἴ. χχὶ, 36, χχχνΐ. 5, χχχίχ. 28. 

ΤΙς νοσά “"ϑῃακίηρ᾽" 5 [86 πσ8] οὔδ ἔοσ δαγίμβαυδκθο, Ὀυϊ [86 ρέμογαὶ 
ἴεστα ἰ5 Ὀοϊίου 66, συ. 20, οἱ. Ηδρ. ἰϊ. ό, 7. 

420. Τα ἴθδισοσ οὗ ογεαϊΐοῃ Ὀείοσε ἴῃ6 τηδ)ϑ οὗ [Θῃονδῇ 5}|41}1 Ὁ 
υπΐνοιβαὶ, δηα 41} (ῃμαϊ ἰ5 Πἰρῇ 584}1 θ6Ὲ Ὀσγουρῃξ ἄονῃ. ΤῈ ραβϑδᾶσα 

σὰ (δ ἀϑυλ] ρῥσορμείίς ἀεϑοπρίίοης οὗ ἴμῈ ἀδγ οὗ (δες 1 οτγὰ, 
οἵ. ΖΕΡὮ. ἷ. 1 “έφ. ; 15. 1. ---ὖὦ.. ; Τ6γ. ἰν. 223-26. [{ ἀδϑοσῖθες ᾿ἐμονδἢ 5 
ἢη4] τηδηϊεβίδίίοη οὗ ὨἰπηβοὶΓ ἴῃ ἢΪ5. ΣῪ δηᾶ ᾿δα]ουθγ. [Ιἢ ἴἢ6 Θδυοσ 
Ῥιορμοῖϑ [15 τηαπιίοοίδ[ίοη οὗ ἢ15 τη δ) εϑίΥ ὉΥ ἐμονδῇ πϑυδ}}} ργεοθάθβ 
ΟΥ̓ Δοσοϊηρδηῖος (86 ἤηα4] τεβίοσαίίοῃ οἵ ἢϊβ5 ρεορὶβ, μεῦβ ἰξ ἰβ ρΡοβίροῃρὰ 
ὉΠ|Ὶ}1} Ἰοπρ᾽ αἰΐοσ ΠΟΥ ᾶνε δηϊογεά ὑροη ἴμ6 τεβί οὗ σοἂΐ ἴῃ {πεὶγ σῇ 
Ἰαηὰ, [Ι͂ῃ οἴμοι ψοσγάς (αὶ νη ΐϊο ἢ ΘΑ ΠΟΙ ἩτὶοΥβ υἱοῦ 845 ΟἿΘ 'Β06Ώ6, 
σοπαρτίδίησ 1 Ὲπονα 5 γενεϊδίίοη οὐ Ἀἰπηβεὶῇ δηὰ (6 ἢπ8] τεβίογαϊίοη 
οὗ 15 ῬΘΟρΙδ, 15 γεβοϊνθά ἰπῖο ἵἴννο, οὴς οὗ νοὶ ἴδ ]κα5 ρἷδοα Ἰοὴρ δε 
[86 οἴμεσ. Τῇδ 58:6 ἀἰβδγθησθ 15 ΟὈβοσνδΌ]α ἴῃ ς Νὲν Τοβί. Ρεῦθθῃ 
ἴδε τεργοβθηίδίίοη οὗ ἴῃς Αροοαδϊγρίί δηὰ τῃδΐ οὗ (ἢ οἴδμιοσ νυυιῖετβ. 
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ἴλςδ οὗ [Π6 δαγίῃ, 5..4}} 5 Κα δῖ ΤΥ Ῥρσθβεῆςα, δηᾶ [Π6 τηουη- 
[418 5}4}} Ὀ6 [ἤγονῃ ἀονῃ, δηα τῃ6 5ἴδθερ ρίδςββ 5}4}} [4]], 
ΔΑ ΘνΘΥΥ νν}4}] 5}.4}} [4}1} ἴο ἴμε ρτουπᾶ, Αμπαᾶ 1 ν1]} 68}} 207 .«- 
ἃ 5βνογά δραϊηϑδί Βίτη [Ὠγουρῃοαυξ 4}1} ΤΥ τηοπηίδιηβ, βαϊτῃ [ἢ 6 
Τογὰ ΟΡ : Ἔν Υ τηδη 5 βϑϑνοσα 504}} Ὀ6 δραϊηβί ἢϊ5 ὈγοΪΠ Υ. 
ΑΩΔ 1 ν}}} ρ]Ιεδά δραϊηϑί ϊηὶ τ ἢ ΡΘΘΌΪ]ΘηςςΘ δηᾶ νι Ὀ]οΟά; 25 
ΔΠΑ͂ 1 ν1}} ταῖη ὕροὴ ἢϊηι, δηα ὕροη ἢϊ5 Ὀαηᾶθ, δῃὰ Ὡροη 
[Π6 ΤΔΗΥ͂ ΡΘΟρΡΪε {πὶ 476 ἢ Πίτῃ, 8ῃὴ ονεγβονηρ ταί, δηᾶ 
ρτθδῖ ἢδι]βίοηθϑ, ἤσθ, δῃα Ὀγιπηδίοπθ. Τῆι Ψ1} 1 ΤΔΡΉΙΥ 53 
ΤΑΥΒ6] ἢ, δηαὰ 5δης ΠΥ Τηγϑεὶῦ; δηὰ 1 ψ}}} Ὀ6 Κηονῇ ἴῃ ἴῃ6 
αΥ6 5 οὗ ΠΊΔΏΥ Ὠδίϊοη5, δηα [ΠΟΥ 504}} Κηον ἴπαΐῖ 1 ἀνε τῃ6 
Ι0ΒΡ. 

Τμογείοσα που βοὴ οὗ πιδῃ, ῬΓΟΡΘΒΥ ἀρδϊηβδὲ αορ, δῃὰ 89 

ἐδέ τίδορ 21:65] ἴῃς οἱοξζὺβ οἵ (μ6 ἢ1|5, ΤΙ ϑοηρ ἰἰ. 14 (ἢς ἴεττα 15 
τοηάογεα “ἰβιαῖγβ," Ὀαΐ ἰἴ 5 ῥάσα ]]6ὶ ἴο ““εἰεἴϊβ οἵ [π6 τόοῖι,᾽" δηὰ ᾿ιᾶ5 
[Π6 φάτὴ6 σθῆσγαὶ τθδηϊηρ. 

21. εὐεῦ» ριαρ᾽5 σιυογα]] εῖσῃ οὗ ἃ βιιρεγηδίισγαὶ ραηὶς οδυβεάὰ ὉΥ [6- 
Βονδῇ, [υἀ. νἱῖ. 22; 1 ὅδπι. χίν. 2Ὥο. [ΧΧ. ἢδ5 τεδᾶ ἢχβι οἰδυβα: 1 
Ψ011 σαμηποη δραϊηβί Ὠϊπὶ 411} (θυτοῦβ (1.6. ἃ Ῥδῃϊ6). 

22. 7 τυἱϊ 2ἐεα41] 1.6. σοηῖϊεπά. Τεῃονδῇ᾽ 5 ρΙεδάϊηρς τὰ οἴζδβη στεαῖ 
ἃςῖ5 οὗ Ἰυάρτηεηΐ, 15. ἰΙχνὶ. τό; 767. χχν. 21. (Οἱ. ΕΖ. ν. 1τ7, χὶν. 10; 
Ις. χχῖχ. 6, χχχ. 20; 5. χὶ. 6, ἔου βίγαι δῦ Ἰυἀρτηθηίβ. 

283. Τμυ5 Ψ1] [Θῃονδῇ ΤΔΑΡΉ ΤΥ Βϊπηβο 1 -πηδηϊξοσε 5 στθαΐηθϑϑ δηά 
ῬΟΨΕΓ; δηὰ βδποί Υ ὨΪπ156]-- 5ῆανν Ὠϊπηβε]  ἰο 6. ““ΒΟΙγ,᾽ 1.6. οὔθ ψῇο 
15 ἀοά, χχχνὶ. 22. ὙΏΘη 5}8}} Βα Ὀ6 Κπονῃ δῈ [μαΐ ψῇϊοὶ ἢ6 18 ὈῪ 
811 τε παίϊοηβ οὗ [6 βαυίῃ. 

ζΓη. ΧΧΧΙΧ. ἘΕΚΘΌΜΡΤΙΟΝ ΟΝ ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΑΟΘΑΙΝΘΤ 6οσ. 

(η) νυν. 1-ὸῤ΄ ἘΒεποναὶ οὗ [Π6 Ῥσορῆθου: Οορ᾽ 5141] Ὅ6 Ὀτοϊκθη οα 
ἴδε τηοιηίδίη5 οὗ [5146] ὉΥ ἃ ἀϊνίῃε ᾿ς εγροβιτοη, 

(2) υν. 8---15. ΕῸΓ 5δνδῃ Ὑδδγβ ἴῃ6 ννοοά οὗἩ ἢ]5 ΨΕΔΡΟΏ5 588]} ξυβῖος 
[86 ΡδΟΡΪς ἔοσ ἤιε]. 1 ψ1}} ἴακα βενδθὴ τῃοηίῃβ ἴο Ὀσγγ ἷβ ἀεδά. Ηϊ5 
ὈυτῖΑ ]-Ιασα 541} 6 Ὀεγοπά [πῸ ΤΠογάδῃ, εαϑδὶ οὗ [Ὡς ᾿ϑεδα 568; δῃὰ 
[δ Ἰαπὰ 5118}} θ6 σδγθι ἢν ρυτβεά οὗ ἜνεΥΥ Ὀοης οὗ ΗΚ Ποβί. 

(3) υν. τό---6. Πεῃονδὰ ἰανίῖε5. [6 ἔον]β οὗ ἴῃς ἤδανθὴ δηᾶά {ῃς 
Ὀεαϑίβ οὗ ἴῃς οαγίῃ ἴο ἃ ρτεαῖ ἰδαβί, ἃ βδουιβοϊαὶ τὴθ] ψὨΙΟἢ δα 584]} 
ΒΙΑΥ͂ ἔοτ πε. ΤΆΏΘΥ 5}4]} οαΐ ἴῃς βθ6ϑῃ οὐ ργίποθς πᾶ τιὶρὮ Υ τηθῃ, 
Ὀ6 5δἰεἀὰ σι αὶ δηὰ ἀσηῖκ σὰ Ὀ]Ϊοοά. Απά [ἢϊ5 ἰηϊεγροβιίίοη οὗ 
]6Βονδὴ ἴο ρῥσγοΐβοϊ ἢϊ5 τοϑίογεα δῃᾶ πον σρῃΐεουβ ρθΟρ]Ὲ 584}} ἰβαοῇ 
τῆς παίϊοῃβ ἴμαὶ [5γδ6]᾽5 ἔουτηοσ Ἔχρυϊβίοη ίγοσὰ ἴμ6 ἰαπὰ ννὰβ ἄμε ἴο 
{πεῖν ᾿ηἰαυγ. 

(4) υυ. 25--29ς. ΤῊ ῥσορμοῖ, δραπάδομπίηρ ἴῃ6 ρΡοϊπὶ οὗ νίεν οὗ 
αορβ ἱηναβίοη ἴῃ [86 ἔπίυσε, οσουρὶεα ὈΥ̓ πὶ ἴῃ {Π656 ἔἴνο ομδρίοβ, 
τοϊσγης ἴο ἴ86 ροϑιοη ἢ6 οσσυρίοα ἰῃ ῥγεδιοιϊϊηρ [5γ86]᾽5 τοϑίοσγαίίοῃ 
(οἰ. ΧΧΧΙΙ . -χχχνῖὶ.), ἡν]οἢ 6 Ργορθϑὶθς ΔηΘν. 
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ΒΔΥ, ΤὭι5 54 1ἢ τῃ6 Τοτά σου; Βεδοϊά, 1 αηε ἀραϊηςῖ [Π66, 
2 Οορ, ἴδε ομϊεῖ ργίηος οὗ Μεβῃθος δῃᾶὰ Τυῦᾶ]: δὰ Ὃ1 Μ}}} 
ἴἀτῃ ἴῃ66 Ὀδοκ, δηὰ ἰεανα Ὀυῖ [ἢ 6 5Ιχίἢ ραγί οἵ ἴ[ῃ66, ἀπά ψ1}} 
οδιι56 ἴῃ66 ἴο σοῆδ ὉΡ ἴσοι ἴῃ που ρᾶτγίβ, δηα ν1}} ὑσίηνς 

3 [Π6 6 ὉΡΟῚ ἴἢ6 τηουηΐδίη58 οὗ [5186]: δηὰ 1 ν1}} συηθ ΤΥ 
Ὀον ουΐ οἵ (ἢν ἰεῖς ἢαηάᾶ, δηὰ Μ1}} οδιδα {Π|ὴ6 διζονβ ἴο 

4 [4}] ουἱ οὗ τὴν τίρῃϊ ῃΠδηά. ὍΤδου 5141} [411] ὑροη ἴπ6 του - 
[Α]η5 οὗ ἴ5γδε], (ῆοιι, δηά 411 (Ὦγ Ὀδηά5, δηα [ῃ6 ρΡβορὶβα ἔπαῖ 
ἧς ἢ τΠ6 6: 1 Μ1}} ρῖνε ἴἢ6 6 πηΐο [ἢ6 γάνθῆοιβ Ὀϊτά5 οὗ 
ΘΝΘΙῪ 5οσί, δηα 29 ἴ[η6 Ὀδαβῖβ οὗ {πΠ6 δεϊὰ ἴο Ὅς ἀεδνοιιτεά. 

5 ΤὭοιυ 5}411 [41}} ὕροὴ [86 ὀρθῇ ἢεϊὰ: ἔογῦ 1 ἢᾶνε βροκθῃ 
6 22, βαϊτἢ τἰῃς 1 ,οτά αοΡρ. Απᾶ 1 ν}}} βεῃᾶ ἃ ἢστε οὔ Μᾶρορ, 
Δη4 διηοηρ ἴποῖὰ (Πδΐ αν 6}} σΑγΘ] 6 55}γ 1 [ἢ 5165: δηὰᾶ [Π6Ὺ 

7 584}} Κπον ἴῃαϊ 1 σγε ἴῃ6 ΟΕ... 980 Μ1]}1 τηᾶῖα τὴν ΠΟΙΥῪ 
ΠδΙῺΘ6 Κηον ἰῃ (ἢ6 τηϊάδί οὗ ΤΥ ΡΘΟΡΪῈ [586]; δηᾶ 1 ν}} 
ποῖ ἰοὶ 2άεγε Ῥο ]αϊα ΤΥ ΠΟΙΪΥ ΔΙ ΔΗΩΥ τΏΟΓΟ : δηά [ῃ6 
Πδαίῃθῃ 5}4}} Κῆον τἢδὲ 1 αγε ἴὰ6 ΓΟΕΡ, ἴἢ6 Ηοὶγ Ομε 1π 
1516 ὶ. 

1, Οἢ χχχυ. 2, 3. 
εὐτο 2γέρεοε] Ῥτίμοθ οὗὨ Βοαῖι, ΜοΞΠοοΝ, ἄσ., ΧΧΧν, 2. 
2. ἐμγρε ἐλεό ὀαεξ.. σἐχίλ 2αγ] Ῥεγμδρ5 : ὕΌΣΗ ὕ860 δου δηᾶ 1648 

ἴ8606θ.0 ΤῊΣΟ ψνοτὰ ““ελὰ ἀοαβ5 ποῖ εἰβενθεσε οοοῦσ, ΑΟΥ. ἀεχινοα 
ἔτοπι ὨυπΊογαὶ “5 ἰχ.ἢἢ 

8. ΤΠ πουίμουη ὙΑΙΤΓΙΟΥΒ ΤΕΤῈ ὈΟΥΙΏΘΏ. 
4, (ἰ. ν. 17, ΧΧΧΥΠ. 21. 
6. Μᾶαρὸορ ἰ5 [δε πᾶπιὸ οὗ ἴῃ6 σουηΥ οὗ σορ. 
ἐπε {λέ ἐείδ5] ἴῃ6 οουσΙθ8, 1.6. (ῃ6 αἰδίδης ἰαηᾶς οὗ [6 οαυῖ. ὍΤδο 

διτηΐος οὗ Οορ᾽ πα 15 411165 ἀγα δηη 1 }11δϊθα οὐ ἰδ πιοιιηΐδιη5 οὗ [5γδε], 
Ὀυϊ (6 Ἰυάρτασπὶ οχίθπας ϑἰ τη]! ΔηΘΟΌΒΙΥ ἴο {πεῖν αἰδίδηϊ ρος, ἰῃδῖ 
[ἢ δηᾶς οὗ ἴῃ δαυίἢ ΔΥ Κῆον δηὰ ἔθασ ἴῃ6 ,οτά, 

7. τοῦ ποὲ ἐσέ ἴθ 2οἐι:6} Μ1}} οὶ 1Θὺ ΣῪ ΒΟΙΨ π81ὴ0 ὈΘ0 Ῥχοζαχθᾶ, 
1|ι. 7 το] ποέ Ξγοζαμέ. εβονδὴ 5 ΠΟΙΥ οὐ ἀϊνίῃε πᾶπλα νγ5 ρτοίαπϑα, -- 
Ὧΐβ πηδ)ϑὶ δπᾶ ΡΟΟΣ ψεσα ἀείταοϊεἃ ἔτοιη-- -“Ὠθη [5186] Π15 Ῥθορὶα 
να δι θ)]εοϊεα ὈΥ (6 Βοδίμθη δηὰ αἰἰβρειβθα δυγοδα ἔγομπι {πε οὐ 
Ἰαπὰ (χχχνὶ. 20). Ιβγδε]᾽5 β'ῃβ σοῃβίγαϊπεα 7θμονδῃ ἴο οαϑὶ ἱμβθῖὶ οὐϊ 
οὗ ὨΐΞ Ἰαπᾶ, δηά τἢυ8 ἴο ῥχοίδῃε ᾿ΐβ5 ΠΟΙΥ παῆθ. Νοῦν [ΠΘΥ̓ ἃ΄6 δῃοίου 
ῬΘΟρΡΪΙΘ, ἃ μὸν δαιτὶ μδ5 Ὀδεῃ ρίνεη ἴδ, δῃᾶ ἢἷς βίρῃαὶ ρσζοίθοϊοἢ 
οὗ ἴδ ἴῃ {πεῖν ἀείδηοοϊοββ σοῃαϊοη (ΧΧΧΥΣ. 11) ἔγομη 50 δχίσεπια ἃ 
ἀδηρεν (ΧΧΧνἹ]. 4---6) Ψ}}}}] τανθαὶ Ὀοτ ἴο 15γαθὶ δπα [86 παίΐοῃβ ψμδὶ 
7εθονδ ἰ5, απὰ ψμαΐ ἀύα [Π6 Ῥυϊηοΐρ]65 ΟὉ νΐοἢ δ τυ]65 ἢΪ5 Ῥθορὶςε 
(νυ. 22). ΤὮιϊ5 58.411 Β15 ἤδτης Ὧδ 5δῃοιἨ6α--ἢς 5141} Ὀ6 Κηοψ ἴο 6 
Οοά αἴομα, 411 ρονεγα δπὰ τἰρῃίΐεουϑ.---ἾΝν 8116 Ιϑαΐδῃ 5384γ5 ““ἪΟΪΥ 
Ομε οὗ Ιβγϑεὶ,᾽" Ἐζεῖς. βαὰγβ ἐπ Ιϑσαθὶ, ἃ ὑϑᾶρεὲ ψῃΐοῃ βἤοννβ ἴδδὶ (6 
εἰεπηθηὶ “ οὗ 15γδ 6] ἔοστηβ πὸ ρατί οὗ [ῃ οοποερίίοῃ οὗἁὨ ““Βο] η 655." 
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ΒοΠοΙΪά, ἰξ 15 οοϊηθ, δᾶ ἰξ 15 ἄοῃε, 58: ἴῃ6 Τιοσγά 0} ; 8 
(ἢ15 ἐς [ῆ6 ἀδν ψῃθσθοῦ 1 ἢᾶνα βϑροκεὴ. Απηά {ῃ6γὺ [πμδΐ ἀνε ]] ο 
ἴῃ (ἢ6 οἰ[165 οὗ [5186] 5}.4}} γὸ ἰοσίῃ, δῃηα 85}8}} βεῖ οἡ ἢσα δηᾶ 
Ὀυγῃ (6 ψεάροηβ, Ὀθοἢ {π6 5}16145 δηὰ [ῃ6 ὈιοΚΊθσβ, [86 
Ὀον5 δηά τὴς6 δύζονβ, δηα ἴπ6 παηῃάβίανοβ, δηα [ἢ6 β5ρθδῖῦϑ, 
Δα Π6Ὺ 584} Ὀυσγη ἴδ ἢ γα βανθ γθδΓβ : 50 (δὲ (6 Ὺ 
5Π4}} ἴᾶκα ἢὸ ψοοά ουὲ οὗ (ῃ6 δε]ά, πειιμοσ οαδ ἀονῃ ΖΔ» 
ουΐ οὗ {π6 ἰογεβίβ; [ὉΓ [6 Ὺ 584}1} θυτῃ ἴἢ6 ψοάροῦβ ΜΙ 
ἢχα : δηά {ΠῸῪ 5841} 5001} ἴῃοβε [ῃδὶ βροι! δὰ ἴθ, ἀπὰ 
τοῦ ἴΠο56 {πᾶὶ του θα ἴθ, 58:1} τ[ῃ6 Τιοτά ΟΡ. Απὰ Ιἴ 
5041} οοὴξ ἴο ρᾶ85 ἴῃ {παὶ ἄδυ, λα 1 Μ1}} ρῖνε υηΐο ὅσος 
ἃ ΡΪδοα ἴῃδτα οὗ ργάνεβ ἴῃ [5186], {Π6 νδ]]ον οὗ [ῃ 6 ρᾶϑβθηρ 5 
ογ ἴῃ6 δαϑὶ οὗ [6 86εὰ: δηᾶ 1ἴ ἠαΐζ 5ῖορ ἴῃ8 μοϑὲς οὐ ἐδέ 

8. Τῇ νογάβ νἱνιαἶγ ὈΠηρ ἰηΐο (π6 ῥγεβεηοε οὗ ἴδ6 βρϑαϊζεσ (ῃ6 
στεαῖ οσδἰδβϑίτορῃμθ. Κεν. χν]. 17, χχὶ. 6. 

9. ΤἼε νοοά οὗ [6 ψεδροηβ οὗ Οορ᾽β ψγδιγίουβ 58.4}} βεγνε ἴῃς 
Ῥθορὶε οὗ ἴϑγδεὶ ἃ5 [πε] ἴὺσ βενθὴ γὙϑδῦϑ, ἸΘῪ 5}4}1 ρῸ πεῖ μοῦ ἴο σδίῃεγ 
ἰαρροῖβ ἔογ ἢτε ἰῃ ἴῃς ἢεϊάβ οσ ἴο οὖξ ἀον ΔῺῪ Ψψοοά ουῖζ οἵ [88 
ἰογεϑβίβ (υ. 10). 

σε! οὨ γε αμαΐ 1,72] ἸΆΔΊΚΘ ἄχθ οὗ [86 ὙΘΔΡΟΙΣΒ δηὰ Ὀυση ΠΘ1--- 
ἰ.6. [Π6. 584}} υξὲ πεῖ 45 με]. Τὰς ““μαπάβίανεϑ᾽" ἂγὰὲ ργοῦδοϊν [Πο56 
τὰ ψν ὨΙοἢ [δ δηϊτηδὶς τἀ ἄδῃ ρου οἵ οἴμοι ψετε ἀσίνεη. 

ὀμγη ἐλτρε τυΐζά 3,72] τλδῖζο ὅσο οὗἁ [Π61:. 
10. ὀμγμ ἐἠδ τυφα2ο;5] τα ῖΚ0 ὅσθ τ ῦ (ἢ 6 ψεαροηβ. δ οἢ ἀρυπμάδηος 

οὗ ἴπ6] 514}1} [86 ψοδροῦβ βιρρίὶγ, ἴπμαὶ ἤγεννοοά 5}4}} ποι ποῦ θεὲ ραϊῃετοά 
ἴῃ 116 πε] ποῖ οἴ ἄονη ουΐ οὗ ἴπε ἰογαβίβ. 

11. Οορ᾽β Ὀυτ41- ]αςσα 5}.4}} "6 δαβί οἵ ἴῆ6. Ὠεοδά 368. 
α 2ίαες ἐλεγε οὗ ξΥανέΣ)] ἃ Ῥῖϑι00 ΖῸΣ 8 ΕΥΔΥΘ, 11. α 2έίαεε τυλεγέ ὦ ογαῦε 

ἸΩΔΥ Ὀ6. ΕῸΥ “ἋὨετε ΓΧΧ, τεδὰβ μαρμέ---ἃ οἷδοα οὗ γον (η8π)6), 
ἃ στᾶνα ἰὴ [5γ86]. 

φαίζεν οὐ ἐδέ }α55ε᾽,0675}) ΙῺ τυ. 14, 15 ἴ!ε ποτὰ 15 υϑοὰ οἵ [ἢοβε 
ΔρΡΡοϊηιεα ἴο ρο [πγουρὴ ἴἢ6 ἰαπα ἴῃ βεαυοῦ οὗ τς βοαϊ(ογεὰ Ὀοῃσβ5. 
Ἴδε ἴοστι σδηηοῖ αν {Παὶ 56 η86 ἤθε. νν. σοη]δοίαγοα ἴμδὲ ἴἴ 85 
ἃ ἴθγιη Δρρ]οά ἴο ἴΠ6 μοβίβ οὗ ὅὕορ, 26 ἐμυσαάίεγς, ίγτοια {μεσ ονοσ- 
βονίηρ ἴῃς σοι ΠΥ (15. νἱ}1. 8). Τα τοδάϊηρ οὗ ᾽ν. 14, μβονγανοσ, ψῃϊο ἢ 
νοῦ 6 τῃ6 5βἰγοηραβί ϑυρροσζί οὗ (815 νίενν, 15 ἀουρια]. ΤΒΘ οχ- 
Ῥταββίου 15 ργοῦδΟΪΥ ἃ ρσορεῖῦ παῦῖα; [με ““ν8]} 6} οἵ ἴῃ ραββεῦβ (ἢγουρη᾽ 
ΤΩΔΥ Ὦανα ὈΘΘῊ 50 ὨδΙηΘα 85 ἴἢ6 5118] τουῖα οὗ σοτητηιηϊοαίίΐοη Ὀαεΐννθθῃ 
[Π6 εαϑί δηα νψεβί οὗ [ἢ 5εᾶ. Οἰμεῖβ ὮΥ δἱϊεσίηρ ἴμ6 ροϊηϊβ σοδὰ “(ἴῃς 
(οι, ἃ) νδ]]εὺ οἵ Αραγια᾽" (ΗΖ. (ογῃ.). 

5}.4}} “ἐοῤ ἐλ τι0565] Ὁῦ 511811 ΒΟ ἴποπι ὑμπαῦ Ῥ855 ὑΠΤΟΌΡὮ (οσ, (ἢ 6 
Ρᾶββεηρεῖβθ). Τἢα νδ]]οῪ 5}.8}} θῈ Ε]1δἃ ἂρ ἢ (ἢ 6 σταναβ οὗ (Πς ἱππι- 
ΤΊΘΓΔΌ]6 Ὠοϑβίβ οὗ ὅορ, 50 [ῃδΐ ἴῃς ΨΑΥ͂ οὗ ραϑβοῖβ [ἢσουρῇ 5}411 6 Ὀαγγϑά. 
ΑΟΝ. [ᾶβ Ὡο ῥγοῦδθ τ γ. ΝΕΙΊΠ ΟΣ ΓΥ̓Χ. ΠΟΥ ὅγ7γυ. τεδὰ (6 ψοσγάβ 
“ο56 [Πδἱ ρᾶ55 [ΠγΟ ΠΡ ;᾽ [86 ἔοστωδσ γεηάβγβ:: δηὰ [Π6} 584}1} θυ] ἃΡ 
[ἢ του ἢ οὗ [86 νά] 16} τουπά δου. 

μη 
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ο 
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ῬΑΘΒΘΉρΡΈΓΘ : δηᾶ [Πδγ6 504]1] [Π6Ὺ ὈυΓῪ Οορ δηὰ 411] ἢ 5 πιὰϊ- 
τὰς: δηᾶ 1ΠΘΥ͂ 514]} “411 22 ΤἼΏΘ νδ]]εγ οἵ Ἡδιηοη-ρορ. 

τὸ Αηᾶ βδνθῇ τ ΟΠ [ἢ 5 5}}4}} (ῃΠ6 ουδὲ οὗ 1β5γ86] Ὁ6 Ὀυτγίηρν οὗ 
13 [Π6π|, [ηδΐ ζΐέν ΤΥ οἰθδῆβα ἴη6 ἰδηα, Ὑδε8, 4}} [ῃ 6 Ρξορὶα 

οὗ 1ῃ6 ἰδηᾶ 5}4}} ὈΌΓΥ φάεηε, δηᾷᾶ ἴτ 504}1} ὈῈ ἴο τπδϑ ἃ 
Το ον ἴῃς ααΥ τὨαΐ 1 541} Ὀ6 ρ]ουῆεά, Ξδ:ῃ τς 1,ογὰ σοΡ. 

14 Αηα (Π6Υ 5}4}} βανϑὺ ουὔζτδι οὗ σοῃτ1η114] ΘΔ Ρ]ογτηθηΐ, ρᾶ55- 
ἴῃ (Ὠγχουρῇ ἴῃ Ἰαηά ἴο ὈΌΓΥ ψΊ ἢ [Π6 ΡΑΘΘΘΏΡΈΓΒ ἴΠο56 ἴῃδί 
ΓΘΙΏ4]ὴ Ὁροη ἴῃ ἕδος οὗ ἴΠ6 δαγίῃ, ἴο οἰδβδῆβα 1: δήϊεοσ ἴ[ἢς 

15. Θηἀ οὗ βδενϑῇ τη οητἢ5 5}4}} [ΠῸῪ βϑάύοῃ. Απα [Π6 ραββϑθῆροβ 
ζλαΐ Ρ855 τῇῃχουρῃ [6 Ιαηά, ἤθη απ}, 5Βθεῖ ἢ ἃ τὴδη᾽5 ὈΟΏ6, 
[Π6 ἢ 5}4}} ἢ6 δεῖ ὉΡ ἃ δίρῃ Ὀγ ἴἴ, 611 τὴς Ὀυγεγθ ᾶνα Ὀυτγιοά 

ἤανιο»:- ΡῸρΡ 1.6. Οορ᾽β του τᾶς, 
12. [ἰ 5}}4}] ἰαἸκα 4}1 [5γδδὶ (υ. 13) βϑύεδῃ τῃοητῆβ ἴο ὈυΓῪ Οορἦβ ἀεδὰ, 

ΤἼΘ Ὀοη65 βοαϊίογεα ονεῖῦ (ἢ ἰαηᾶ ἀςεἤ]οα 1ἴ, ον ᾿ἴ ννὰβ ΠοΙγῪ ἴο ἴ[μ6 1,οτά, 
δηᾶ [ΕΥ̓ πιυβὶ 6 ραϊῃεγεα δηάᾶ ἰπίεττεά, οἴ. νυν. 14, τ6. 

18. ἃ γεμοιυρ) ΟΥ, ἃ ρ(ρ»γ» (11ἰ. ἃ Ὠδπι6), νὶΖ. ἴΠπδὲ [ἸΘῪ ἤανα βθθη 
(πεῖν Ἰαϑὶ δου ἀεβίγογεα ὈΥ πεῖς ἀοά,. Τμα ἐΠυρἢ 15 (μεῖγβ, Ὀεΐϊηρ 
ἢ]5, 5. ΟΧΙΙΧ. 9. 

ἐλε αν ἐλαί.. ρἱογίβεα] 1.6. ογε ἴῃ ἀαγ (αξ [6 {{π|6) ΏΘΩ 1 5}}4}} θὲ 
σἱοτίβεά (οτ, ρ]ουν τιγϑεϊῆ. ᾿ 

14. ΝΏΘΩ [6 τοιηδὶπβ τηδίὶ σὰ νἱϑι 0]6 5}4]} 411 ἢανο Ὀδθοῃ Ὀυτίοά, 
ΤΉ ῃ 58.8}1 θ6 δρροϊπίθαἃ ψβοββ σοῃίίηιδὶ ἴΔ5κ ἰΐ 5}4}} θὲ ἴο σὸ ῃὩσγουρἢ 
[6 Ἰαπὰ ἴο 5ϑδυοῦ ἴου ΔΠῪ Ὀοηδ65 παῖ τηΔῪ ἢανε θεθη ονε]οοκοᾶ. ΝΒΘη 
{ΠΥ πὰ ἃ Ὀοηδ [ΠΕΥ̓ 5}}8}} βεῖ ὉΡ ἃ βίρῃι θεβιάθ ἰξ [ηδὲ 116 ὈΌΓΙΕΙΒ ΣΩΔΥ͂ 
σομλα δηᾷ ἰηἴογ ἰξ (Ψ. 15). 

ΟΥ̓ εογεζέγεεεαί ο»ιφίογηεοη) 11ξ. σομτ 08] στήθη (ϑᾶτηθ ρὮγαβθα 85 “"ὉΟΙ- 
πα Ὀυτηιϊ-οΒε ρ),--- θη σοΠϑίΔ ΠΥ οσσυρίαά. 

«οὐτά 426 ῥατεερρεγ)] ὙΠῈ σψοτάὰβ βου ὈΥΟΌΔΟΪΥ Ὀ6 οὐ ἰοὦ 1 
Ι1ΧΧ. Ἐεαδάᾶ: ἴο ὈΌΧΣΥ ὕἤμοβο ἰηδὺ τοιηδίη, ἅς. Αἰἴἶοσ βονθὴ στροηζῃς 
Βανα Ὀδδθη σοπβυμηδα ἴῃ Ὀυγγίηρ ἴμε τηδβθο5 οὗ ἴμε ἀεδὰ βνοσγνοτα 
νἱϑῖ]6, οοοδβίομδὶ Ὀοάϊες Οὐ ὈΟΏΘ5 την 511}} Ὀ6 ἰεῖ, Βανϊηρ 6βοδ 
ποίϊοθ. Τῆαθδε 5}4]1] Ὀς6 ἀ"ΠΡΈ ΠΟΥ βοασγομεᾶ ἰοσ ὈΥ̓͂ [6 ““ σοπίίηυ8] τηθη.᾽ 
ΤΒοβα ΨῸ ψου]Ἱά τοίδίη {Π6 νγογάβ “μετὰ (μδΐ Ρᾶ55 [Ὠγουρἢ᾽᾿ (Ρδϑβθη- 
δεῖ οὗ Α...) πεσε τεδᾶ, 2. δμεγγ ἐλδηι ἐλαΐ 2α55 ἐλγομρᾷ (ἰϊ.6. ἴῃς ἰηνδά 615), 
Ἔνθ ζάοσε ἐλαίΐ γερεαΐ» (ςἴ. Ἐ.Ν).). ὙΒα σοηξίπιοίίοη '5 αηηδίυγαϊὶ, δπὰ 
ΔΩ͂ ΡΙΑΥ͂ οὗ νοτὰς Ὀεΐνψεθη ἔνγο οἶδϑβθβ οἱ “"Ῥάϑββθῖβ ἰῃὨγουρῃ,᾽ νἱζΖ. ἰῃ- 
νδᾶρῖβ δηᾶ βϑϑγοῃειβ, 85 Ὧ0 ὈγοΟῦΔὈΠ]γ. [Ιἢ Ὁ. 15. ““δοβε [ηδὲ Ρᾶδ8ς 
(ὨτουρὮ,᾽ 1.6. [6 ΘεΑτοΠοΓβ, ἃγα ἀἰβ σι 5 θα ἔγοση [6 Ὀυτίοεγθ, δηὰ ἃ 
το οσ δηάϊηρ ““ὈυτΓογβ ἢ ἴῃ ([Π6 ῥγαβεηΐϊ γθῦβα δϑϑυτηθα ἴπδὶ ΠΟῪ νγετα 
ἀϊβετγεηῖ ἔτοσῃ ἴμ 6 βθαγοῃεῖβ, δηὰ δἀἀεα “ἢ (Πο56 ἴμδὲ Ρρᾶ55 ἰπγουρἢ᾽ 
(16 5βδγοῇεῖβ) ου ἴΠε τρδυρίῃ. 

16. Ἐσπάογ τ ἘΕΨ., Απᾶ ὑπΠ60 ὑπᾶ΄ῦὺ Ῥ8858 ᾿ΒΥΟΌΘΕ 80 ἸΔπᾶ (168 
ΒΟΆΔΓΟΙ6Ι5) Β1811 Ῥ8855 ᾿ὨΤΟῸὮ ; 8ηὰ Ὑ0Π ΔῊΥ Βοοίἢ 8, Σ181}᾿ Β ΌΟΣΙΘ, 
ἴθ: 51.811 Ὠ6 βοῦ ἂρ (11. Ὀ0114) 8. βίξι (οσ ρ11141), ἄο. Ου δηιου- 
ὅορ εἴ. συ. 11. 
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1 ἴῃ [Π6 ν]1ὲγ οὗ Ηδιηοῃ-ρορ.0 Απά δΪ5ϑο ἴῃ ῃδπι6 οὗ [ἢ6 τό 
οἷν σἀα δέ Ἡαταοηδῇ. Τῆυϑβ 5141} [6 Ὺ οἰθδηβα [ἢ Ἰδηά. 

Απὰ τῆου 5οη οὗ τηδῃ, ἴἢ15 5411 ἴῃ6 Τιοτὰ ΟΡ} ; ϑρΡ6δΚ 1) 
υηΐο ἜνεσῪ δαϊμεγεα ἴον], δηα ἴο δνεσγ ὑεδαβὶ οὗ ἴῃ6 δε]Ω, 
Α556 016 γουγβαῖναβ, Δηα οοϊηξ; ρϑίῃου γουγβοῖνθθ ΟἹ ἜΘΝΕΙ 
5146 ἴο [ὯΥ β5δούιῆςσεα [ῃδἴ 1 ἀο 5δογιῆσα ἴοσ γου, ἐζϑι ἃ ρτεαῖ 
β5δοσῆςσα ΡΟ {Π6 πγοιιηΐαϊηβ οὗ [5186], [Δἴ γα τη  εδί Η6β5ῇ, 
δηα ἀπηκ Ὀ]Ϊοοά. Ὗαε 5}4]} εαῖ ἴῃ6 ἤδϑῃ οἵ 1ῃ6 ῃ]ρῃίΐυ, δῃά τ 
ἀπηκ τἢ6 Ὀϊοοα οὗ ἴῃ6 ρῥτγίηςθα οὗ {π6 δαγίῃ, οἵ γδῇη5, οὗ 
ἰατη 5, δῃὰ οὗ ροδῖβ, οἵ Ὀυ]]. ο 5, 4}1 οὗ [δ ΔΈ] ηρβ οὗ 
Βδβῆδῃ. Αῃηά γε 5}4]] δαΐ ἔδί {1}} γέ Ὀ6 111, δηα ἀσιηκ Ὀ]οΟά 1:9 
11 γε θὲ ἀγιηκθϑῃ, οὗ ΤΥ βδοσιῆσα ψΏΟ. 1 ἢᾶνα βδογιῆοεα 
ἴοῦ γου. Τῆυβ γὰ8 5}4}} Ὀ6 δΙ|1εα δἵ τὴγ ἰδὉ0]6 τοΐζὰά ὨοΥβ65 2:0 

16. μαριό οὐ ἦε εὔΐν...ανο»αλ)ὴὶ Οτ, ἃ οἵἵγ. Ηδιποηδὴ 15 ,ρ!. οὗ 
Ἡδηιοη, τυ! τπάςδ, Δη ἃ ̓ ῥγαβατηδΌ]Υ οὗ (ἢ βαιὴς τηδαηΐηρ. Τῆς ψοχγάϑ, 
Ὠοινανοῦ, ἃγ6 δηϊρτηδίϊοδὶ δηά δ]ΐθη ἴο [ῃ6 σοπῃοχίοη. 86 ]αϑὶ οἰδυβο, 
““δηᾶ [Π6γ 5}14}} οἰεδῆβε ἴμε ἰδπά,᾽ ξιισρρεϑίβ ἰῃ6 ργενίουβ πηθητίοῃ οὗ δοπα 
δοίίοη ὙΠ Οἢ ἢδ85 [Π]5 τεσ]. ὙὍηε Νογβίομβ, μουγενοσ, ἃσὰ ἰὴ δρτεοιηθηῖ 
ψ ἢ ΗδςΌ. ἴεχί. {ῚἾἢπ ἰαχῖ Ὅς οοττεοῖ, [ῃ6 Ῥγόορ μοὶ β τηδδηΐηρ 15 [πδΐ 8 
ΟΕ 5.811} 4150 Ὀ6 Ὀμ11 ἰῃ σοτηπιετηογαίίοῃ οὗ (ἀορ᾽β ονευίοσον ; πδίαγα!]ῦ 
1015 εἰν ταυκί θ6 βυρροξεά 5ἰἰπαἰεὰ δᾶ [Π6 νδ] εὐ οὗ ΗἩδπιοη-ορ, Ὀε- 
οϑυ56 115 πᾶτὴς Ηδιπμοηδῇὴ (τυ εἰ46), 1 ἴῃς οἰζγ ψεγα κἰϊυδίοα οἰβενῃογα, 
νου ἃ ποῖ οἵ ἰἴ5ε]{ Ξυρρεϑὶ ΔΗΥ͂ σοππεχίοη ἢ Οορ. 

νυ. 17 ἐφ. ΤὨΘΔ ρτϑαΐ βδοσίβοίδὶ ἔεαϑὶ ργονιἀθα ὉΥ [ἐθονδῃ ἴοσ (6 
ἴον]β οὗ δάνθη δπὰ ἴῃς Ὀεαϑίβ οὗ [με πε] ὰ. ΤΉ ΘΥ 5}8]} οἱ ἴῃς ἤσδϑῃ οὗ 
τα τηϊρμῖν δπὰ ἀσίηκ ἴἢς Ὀ]οοά οὗ ῥτίηοεβ οὗ [π6 δασί (17---2ο)] Απμάᾶ 
τῆ5 584]} (πὶ ψν ϊοἢ 7 ἐμονδῇ ᾿ς 6 τιδᾶς Κῆοντ ὈοΓ ἴο βγαεὶ δηὰ [ἢ 6 
Βεδίμδη; δηὰ [ἢ6 Ὡδίϊομβ 5}}4}} υπάεγϑίδηα, ἔγοτῃ [εἤονδῇῃβ ἀεΐεηςε οὗ 
ἢϊ9 ροάΪγ Ρρϑορῖα ποῦν, ΨὮΥ ἰξ ψγα5 [δὶ αἰοσγείπηθ ἢ6 ἰηβίοϊοα σις ἢ 6ν]]5 
ὌΡΟΣ ἴπευ δπᾶ οδϑεὶ ἴμετι ουΐ οἵ Π]5 Ἰαπά (2:----24). 

11. ον» δαογεε)] ΤΆὨς εαἰΐηρσ οὗ Ηδϑῃ νγὰβ οὗ γάσοσ ὁσούσγεηος ἴῃ 
δῃοϊθηϊ {Ππ|65 [ἤδη ἴἴ 15 Ποῦ. ΑἹ] 5]δυρῃηίοσίηρ οὗ δῃηϊτηδὶς νγὰϑ ἃ 580" 
βοῖαὶ δοῖβ. ΤὩς Ὀϊοοά «πὰ βοῆς ρατῖβ οὗ ἴμε νἱοῖϊϊη ψεσα ρίνθῃ ἴο 
7εδοόνδὰ; δηὰ ἴΠ6 τεβῖ εαίθη Ὀείοστε αἴμπὶ ὈΥ ἰδ6 σοιηρᾶηγ. Ηδησε ἴῃς 
[δυτηἱ ΠΟΪΟΡῪ Ποῖα : [μονδὴβ 5] ρ ἴοσ οὗ 15 ἐμ οπιΐθ5 15 ἴο δῇογά ἃ 5801]- 
ἢς4] ἔεαξι. Οἱ, Ζερῆ. ἱ. 8 ; 15. χχχῖν. 6. 

18. Τῇα δοῖυδ] ν]οὔστηβ βδοσί βοεὰ ὑχεγα ὑυΐποθβ δηὰ τι ΡΥ τη ἢ; ΠΟΙ 
ΤΩΣ ἐς ἀεβουθοα 85 στϑῖὴβ δῃᾶ ροαδίβ---ἰῃ8 υ50}8] δῃΐπγαὶς βδοσιβοεά, 

δ... Ἰΐ. 40. 
7) αἰ δέἔερς οὗ δα: 645] ΒΑϑμδη νγγὰ8 ἃ ραϑίοσαὶϊ σουπίυ, Ῥσοάποίηρ ἴ86 

[(αἰῖεϑὲ δηὰ ριεαϊεσξξ ὈδαϑίβΌ (Οἱ. Ὠουϊ. χχχὶϊ 14: Αμὰ. ν᾿ 1:; 15. χχχίν. 
6, 7; 5. χχὶϊ. 12. 

20. ».» αὐ] 1 ἰ5Β (ἢὨ6 Ι,οτὰ [μαι ΠοΙάς (ῃ6 5δοσίοὶαὶ ἐδαϑὶ Πόσα 
(συ. 19), δηᾷ ἰΐ 15 15 ἰΔ0]6 ἴο ψ ὶς ἢ Πα ἰηνίῖε5 ([Π6 ἔον]5 δηᾶ Ὀεδϑίϑβ. 

ἀογϑες αμαὶ εὐαγίο!] 1 ἰβ ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ Ὠδοσβθασυ ἴο Ροϊπὶ νὰ ΓΧΧ. 
Βοῖβα μα γίαδρ; “οματοι᾽ ξυρρεβὶβ [πδὶ ἴο56 Ὀοσης ἰῃ [6 ομασζίοϊ δὲ 
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δηᾶ οματγοίβ, ψ ἢ τσ ΠΥ γιόλ, δα τοίά 4}1 τηθὴ οὗ νδσ, 5811} 
“«ιἰ 1ηΠ6 ,οτὰ ΟΡ. Απά1 ν1]} Ξε τν βΊΟΙΥ διηοηρ ἴ[ῃ6 ὨδδίθθΣ, 

δΔηα 411] ἴ[ῃ6 μοαίῆδθη 5Π4]}] 566 Ὧν ᾿παρτηθηΐς (δὶ 1 ᾶνα 
22 ΘΧϑουί6(, δηα τὴν ἤδη [Πδῖ 1 ἢᾶνθ ἰδιὰ ὕροη [Π6πΔ. 80 τῆ 8 

ἤοι56 οὗ 5γ86] 5}4}} Κῆον ἴῃμαΐ 1 κα» ἴῃ6 ΓΟΚΡ το αοά 
“3 Ὸπι ἴῃδΐ ἄἀδγ δἀῃηά ἰοσγασά. Απηα [6 Ὠδδίμθῃ 5}4}} Κηον ἰμδῖ 

[η6 Ὠοιι56 οὗ [5186] ψεηῖ ἰηἴο σδρΌνΥ ἰου {ΠΕΡ ΠΙΆ : 
Ὀδοδιδ6 ΠΟΥ ἰγεβραϑβαα ἀραϊηβί ἢγ6, [Πεογοίογα ἢϊ1ἃ 1 τὴν ἔασα 
ἔγοιὴ [πδη, ἀπ ρανα ἴδ ἰηἴο [Π6 αηά οὗ {ΠΕΙΓ ΘΠΘΙΏΙ65 : 

84 50 [6]}} [Ώ6Υ 4}1 Ὀγ ἴῃ6 βϑννοτά. Ασοοτγάϊηρ ἴο [ΠΕΙΣ ΠΟ] Δ ΠΠ 655 
δηᾶά δοοοζάϊηρ ἴο {Π6ῚΓ {γαηβρταβϑίοὴβ ἢᾶνα 1 ἄοῃμα πηΐο 
[ἢδπ|, δηά Πα τὴγ ἴδοθ ἔγοηχ [6 ΤΩ. 

25 ὙΤπμετείοτα {Π5 βα]}ἢ ἴ[ῃ6 Τιοτὰ αοΡ; ΝΟΥ Μ1} 1 ὑπὴνσ 
δρϑῖη ἴῃς σδρίιν! οὗ ]οοῦ, δια ἤᾶνε ΤΘΓΟΥ ὉΡΟῚ ἴῃ 6 γΠ0]6 

46 ἤοιι56 οὗ [5γ86], δῃᾷ Ψ}1}} Ὀ6 64] οι 15 ἴῸΓ ΤΥ ΠΟΙΥ Ὡδιηθ; δίϊεγ 

ἱπίοηἀθὰ. ὙΤῆδςδ ἴοστῃη σοπάοτοα “"ομδυοῖ" βθοὴβ 564, Ὠονονοσ, οὗ 
“τἱαϊηρ-θεαβίβ," 6.6. [ῃ6 855 δηὰ 186 σδτμεὶ, 15. χχὶ. 7, 9; ἀπά [ποτὰ 15 
ΠΟ ἱπιϊπχδίίοη οἰβενβοσα ἴ8δὲ Οορβ ΔΙΤΩΥ͂ τοάβ ἰῇ οῃδτγιοῖβ : [Π6Ὶ ὙΌΣ 
Βοτϑοιηθῃ δηα θοντηθῃ. 

21. Τῇ ρτεαῖ ἀϊδοοτηβίατεα οὗ Οορ᾽ ψ}11}] γενεαὶ [εῃπονδῇῃ᾽β ροόνγεῖ ἴο [ἢ 6 
ἼΣΟΙΣ Νόοης Ὀυϊ ἀοά δἴοπε οουἹὰ ἀθ64] 50 οπάδγθι γ. (Οἐ. χχχυ], 
τό, 23. ͵ 

22. Απὰᾶ Ιςγδεὶ ἔσοτῃ ἴμαὶ ἀδύ  ψ111 ἔδεὶϊ βσεουγα ἴῃ [86 ῥτοίεοϊὶου οὗ 
7εβονδὰ {πεῖν (οά ; 411 τα ἰβρινὶηρβ ἡ Ὠ ἢ [ἢ 6 ἀπὰ τηὶρῆϊ ογεαῖα ψ}}} ἀ]5- 
ΔΡΡΘΔΓ, δῃὰ {ΠῸῪ 5}4]1} Κπονν [Βα ον [ ἐμονδὴ ἰ5 ἱπάεεα {πεῖν σοά. 

438. Τεμονδὴ 5 ἀδαϊϊηρ στ Ὠϊ5 ΡΞ ϑγδεὶ ἰδ ἴῃ6 στεδί [θϑϑοῇ 
ὙΏΙΘΙ ἢ6 τεδάς ἴο ἰῃ6 Βεοδίμβη; 1ἰ 15 [6 ὨΙΞΙΟΥΥ οὗἉ 15τ86] ἰῃ (Π6 μΠδηά οὗ 
7εδονδῇ (μεῖς ἀοὰ (Παϊ τενοα]5 ἰο (ἢ6 πδίΐοῃςβ ψγῃαΐ Γ ἐμονδῇ 15. Εὸσ ἴῃς 
πδίϊους κῆθνν [ἐῃονδῇ ΟἾΪΥ 45 ἀοάὰ οὗ 5γδεὶ, δηὰ 1: νὰς {ππ5 ΟἿΪΥ 
{Πγουρἢ Ι5γδεὶ [δαὶ μ6 οουἹὰ τανϑαὶ Πἰτηβοὶῇ το ἴε. Τὶς ἰαϑὶ ρτεδῖ 
ὀνθηῖ ἴῃ [6 ὨἰβίοΥΥ οὗὨ Ιϑγδοὶ, [ἐμονδῇῃ β κίρηαὶ ἀεέεπος οὗ ἴμο πον ἰπδῖ 
ἘΠΕΥ͂ ἃτὰ ἢΐ5 Ῥθορὶδ ἴῃ γαῖ, οαϑίβ ᾿ἰρῃϊ οἡ ἢΪ5 ἔοστηοσ πἰάϊηρ οὗ 5 ἔδος 
ἔτοση ἴβεη. Πθαροῦ οἰθπηθηΐβ [Δ ΤΏΘΓα ΡΟΥΘ δηΐον ἰηΐο Ἀ]5 τι]ο οὗ "ἷς 
ΘΟΡΪς ; ἃ σοῃοθρίίΐζοῃ οὗ (οὰ ἰ5 ΞκυρρεΞίεά ἴο [πὸ πδίοῃβ ὉΠΠ1Κ6 δὴν ἴΠ6Ὺ 
ἃ δ Βογίο δηϊογίαἰηδ6α---[ἤογα ἰ5 ἃ σοα ψῆ0 ἰ5 οτηπὶροίδηϊ δῃὰ ψῆο 

τΌ]65 (ἢ πδίϊοῃβ ἰῃ τἱρῃίθουξηοϑββ, ἴῃ6 ἀοά οἔὗὨ 5γδεὶ. 
24. λαῦνε 7 ἄρῃ μρΐο ἐλε»} ἀϊᾶ 1 ἄο υππίο ἴδετὰ. 
ὕν. 25 δέφ. ὙΠ ῥσορβεῖ τείιπιβ ἴο [88 ροϊηὶ οὗ νἱενγ οοσπρίεά ἴῃ 
. ΧΧΧΙΪΙ. -- ΧΧΧΥ., Ὀσίοτς (ἢ6 τοϑίοσγδοῃ οὗ 15γαοὶ. Τῇδ ἰσγδηβιῇοη ἰ5 

βυρσρεκιοα ὈΥΓ (Π6 νγοτὰβ 1 Ηἰὰ στὴ δος ἔσομαι μετὰ (ν. 24). ΤὨΪ5 5}4]] ἢ 
τόσα Ὀ6 (ν. 29); ἴΠ6Υ 5841] θὲ τεβίογεᾶ, δηᾶ ἄνγε}} βαΐεὶυ ἴῃ τμεὶν Ἰαπὰ 
(ν. 26), δπᾶ 7Ἔἤονϑῇ 5}4]} θ6 (μεῖς Οοἀ ἴῃ {π|ἢ. ᾿ 

46. ὀγί»ρ ασαΐρ ἦε καρί11}}] ΟἿ. χνὶ. 53, χχῖχ. 14. : 
2εαἴορμς 70» τῶν λον παρ] [1|16 ἀϊβεγθηϊ ἔσο ὅν αἰνίηα Ὡδτηα.᾽ἢ 

παρ Ὧδ Ρτορδοῖ τοργεϑεπμίς [οἰοναῖ 85 δοηρ ἔτοιη [6 βεῆβε οὗ (δὶ ψ ὨΟΝ 
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τπδῖ [ΠΟῪ πᾶνῈ Ὀοσῆθ (Π6]Γ 5Ώδῃηθ, δηᾶ 411 {ΠΕ γ ἴγοϑρᾶββ65 
ΜΠΕΘΓΘΌΥ ΠΟῪ ἤᾶνθ ἰτοϑραϑβθθα ἀρδϊηβί τὴθ, ἤθη {ΠΟΥ ἀνγαὶξ 
βαΐδὶν ἰὴ [Π6γ Ἰαηᾶ, δηαὰ ἤοης τηδῆς ζλοηι αἰταϊὰά. ΨΥ Πθη 
Ιἢάνα ὑσουρῃξ τμθ ἀρδῖη ἔγοιῃ ἴΠ6 Ῥθορ]θ, δῃᾶ ραΐμεσγθα 
[6 ουὔϊ οὗ {ΠΕΡ ΘΠ ΘΠ1685᾽ ἰδ 5, ἀπ δηλ βϑαηοι δα [ἢ [6 
ἴῃ τῃ6 5]ρῃϊ οὗ τὭϑηυ πδίϊοῃβ ; [ἢ 6 5}4}} [Ὡ6Ὺ Κπον [παι 
Ι αγι' τὴ6 [ΒΡ 1Ποὶγ σοά, ψὨΙΟΝ οδιιβαα {Π6η ἴο Ὀ6 ἰδοα τηΐἴο. 
σΔΡΌΝΥ διοηρ ἴδε πεαίθθη: Ρυϊ 1 Ὦανε ραίῃεγεα {ΠΈτὴ 
πηΐο {ΠΕΣ ον ἰδηά, Δηα δᾶνα ἰθς ἤοης οὗ [Θ΄ ΔΏΥ ΤΟΤΕ 
ἴ6γ6. ΝΘΙΠΟΥ Μ]11 Πιάδθ τῪ ἔδοθ ΔΗΥ͂ τοσα ΠΌΙΩ ΤΏΙ: 
ἴογ 1 ἢανα ρουγεα οι ΤΩΥ 5ΡΙΓΠ ὉΡοη τῃ6 ἢοι56 οὗ [5γδε], 
5811 ([ῃ6 οτὰ αο᾽. 

ἢ6 15. ΤΠδ τεργεβοηίδίοι 8 ἴο Ὀ6 δχρ δ ηδᾶ ἔγζοσῃη ἴῃ6 ρτοίουηα 5θῆβε 
ΜὨΙΟΒ ἴῃς ῥστορῃεῖ, δηὰ οἴπεσ ρσορῃείβ, μδά οὗ με ἀοάπμοδά οὗ [ἐμονδῇ, 
ψ 1 411 ἰπδὶ ἀοάποδά τχεδηῖ. ΚΟ. χχ. Ὁ, 14, 22, 44. 

26. α,άεν ἐλαΐ...607,.4)] ἘἈδίδοῦ: Απὰ ΤΏΘΥ 88.811 ὮΘΆΣ ὉΠΘΙ͂Σ Β.Δ1η6. 
Τῆς Ρἤγαβα “Ὅεδγ 5ῃδυηθ᾽ 15 ηοΐ υϑεά ἴῃ ἴῃΠ6 5εῆβε οὗ Ὀβθαγίηρ ἴδε ουί- 
ννατὰ ἀἴδρταοα (χχχὶ!. 24, 25, 30, χχχίν. 209, χχχνὶ. 7), Ὀυϊ ἴῃ ἴΠ6 5εῆβα 
οὗ Ὀεασίησ (μα ἰηνναγά [δα] ]ὴρ οὗ ἀηννογίῃΐηεβ5,  ῃ]οἢ ἴπ6 υηδοβετνοᾶ 
σοοάμεββ οὗ [ἐπονδῇ ογθαίθβ (χνὶ. 52, 564). ΤῈ Ψψοχὰ ““Ὀθδγ᾽ 5 τι τίθη 
ἀε([δοιίνεϊγ δῃὰ ΌΥ ἃ οἤδηρε οὗ ἃ "ἘΠ {||6᾽ τηὶρῃῖ τηθδῃ ““ἴοτρεῖ." ὍΝΉΙε 
““ογρεῖ [εἰν βῃδιηθ᾽᾽᾿ πούζενοσ τηϊρηΐ ψ}6}} δ 5α] ἃ, βἤδιηβ τηθδηϊηρ' Γ6- 
Ῥτοδοῖὶ (15. 1ἶν. 4), ““ἴοσγρεῖ {ποὶγ γαϑραββαβ,᾽ 1 Ι γἱηρ᾽ σοτωρ]εία οὈ]Ἰεγα- 
τἴοη οὗ [6 ἈΠΏΔΡΡΥ ραϑῖ, 5 580 ρονψεσίῃ] δὴ 14εὰ ἴῃδϊ 1 σαῦϑ65 ΞΌΓΡΙ56. 
ΕἸΠοΥ ἰάθα 15 θδδυτι}; ψῃοίμοσ τ[μ6 Ιᾶεα Ῥὲ ἴῃδὶ [6 τεάδοιηβα βϑορὶε 
δἰ ἴῃ δρδβῆῃθβα ρ]δάῃββ, [6 τπϑιηοσυ οὗ ἰογπιεσ ον]] δἀαϊηρ ἀδρί ἴο ἴῃς 
Ἰδάηοϑ5, οὐ ψν μϑίμον ἰἴ θ6 ἴ[8δὲ ἴ[ῃ6 ἀϑϑύγδηςα ἰμαΐ Πεῃονδῇ ἰ5 {πεῖ Οοά 
ὖ. 22) 15 80 Ἔχαϊἰεἀ [δῖ [Ἀ6 ἸῃειηοΥΥ οὗ ἔοστηοῦ 5 ἀαγ5 15 ΏΟΙΥ ψίρεα 
ουὖἱ Ὁγ [ἴ. 

τυλερς ἐλέν ἀπυείί.. αὐρναϊα] ΆΘπὶ ὉΠΟΥ͂ ἀνγ7611 ψ| οοπδβάθῃοθ.. δηᾶ 
ΠΟῚΘ σρδιζοῦ ὑπ 6: αὖγαϊἃ. Ἐοίεσθηοα ἰ5 ἴο {πε {ἰτης οὗἉ Γεϑιογδαίίοῃ, 

27. ΤῊκς νεῖϑε 15 οἰοβεὶν οοπηθοϊεα ψῈ [6 Ῥγθοραϊηρ : ὩΟΠ6 τηδ κοι 
ἴπεπι αἰταϊὰ ; ψ θη 1 μάνα Ὀτουρηΐ.. Δηὰ ἢανα Ὀδδη βαηοιίβοα ἴῃ (οΥ, 
[ὰγουρἢ) ἴβεα, Οἱ, χχχνυὶ. 23, 24, χχνι!. 16. ΕῸΓ ΡΘΟρΪΘ, ῬΘΟΡ]Θ8. 

28. Ἐεδά: Απάὰ 07 8181] ἸΣΠΟΥ,...1π [880 1 οδπιδοά ὕπο... δᾶ Ὑ111 
ξδῦμοσ.. διὰ Ὑ11 Ιθᾶνθ. Το ψοσάβ: δηὰ 1 51}}} σαίπεσ, ὅς, ἴο [86 
εῃὰ δύ ψδηϊπρ 'ὰ ΓΧΧ., τὶς α͵5ο ροϊηίβ ἴῃ ἢτγϑί οἰδυβα αἰ δ υθ μι γ. 

29. 2οπγεα ομζ γῃ:» σῥίγί ἢ ΤΙ βίαίϊεβ ἴῃ Ὀτεῖ 411} [88 τερεπογαίηρ 
ἰἸηΠυδῆσο5. τΏοσα [Ὁ] ἄνναὶξ ὑροὴ ἴῃ χΧχχνΐ. 25---31. ΟἿ. [06] 11. 28; 
Ζεοϊ. χίἱ. το. Οπ ἢχβὶ οἶδυδα, [5. Ἰ᾿ὶν. 8--.10; [ετ. χχχὶ. 3 “έΦ. 

ΤῊΙΒΌ ΘΕΟΤΙΟΝ. Ο(ΥΗ. ΧΙ,.---ΧΙΝ 11. ΕἾΝΑΙ, ΟΟΝΘΙΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΞ 
ἘΕΒΕΕΜΕῸ ΡΕΟΡΙΚΕ. 

ΤῊ σοποϊυάίηρ᾽ Ξοοιίοη οὗ ΕΖο ΚΙ 615 ῬΤΟΡΆΘΟΥ 15 ἰἢ ΣΏΔΩΥ ὙὙΑΥ5 τε δ ἶ- 
8016, δῃὰ [Π8 τηδίη ἰάςα οχρεροϑϑρα ὈΥ ἰΐ πεθᾶϑβ ἴο ὈῈ σαγθ}} Υ αἰϊεπάρά ἴο. 

8 ο 
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ΤΠς ρᾶϑθᾶρα 8 βεραγαίεἀ ὈΥ̓͂ Δη ἰηίεγνα! οὗ ἔνεῖνα οὐ (Ὠἰτίεθπ γεᾶτβ 
ἔτοτῃ ἴδ Ἰαϊοςὶ οὗ ἴῃ οἵδε ῥσόρῃθοῖοβ (εχοερί ἴδ 6 Ὀτίοΐ ᾿ἱπίογοδ]δίίο, 
Χχῖχ. 17 247.). 1 βίδηας ἰΒογείοσγα ἀρατγί ἔγοτῃ ἴῃ τεϑὶ οὗ [ῆς Βοοῖκ, στ 
[ῃ6 ἰάοας οὐ ψ ῃΟἢ ἰἰ 15 ποῖ ΘΆΞῪ ἱπ ϑοὴδ ραγίβ ἴο γσεσοῃοῖία 11. ϑομα 
βομοίατβ ἱπἀοοὰ (ϑίδάθ, 27|52. 11. 37) σοηϑίἄδσ [δὲ ἴῃ [Π6 ᾿Ἰηΐογναϊὶ ΕΖοκΙο] 
Βδά ὑσόκθὴ ψι 5 ἰούτηοῦ σοησερίίοηβΒ. ὙὙΒοσα ἀοα65 β5θεὴ ἃ ἀΐξογα- 
ῬδΏΟΥ Ὀεΐψεεη ἴΠ6 Ρ]δοα δϑϑὶσηθα ἴο [μ6 “ Ρηποδ᾽ ἴῃ [ἢ]5 ραϑϑᾶρε δῃὰ [με 
τηοτα οἰοναίεα ρατῖ ψὨϊοἢ [Β6 Γοτὰ 5 “ βεγνδηῖ Πᾶν] Ὀ]ΑΥ5 ἴῃ δαυ ον 
οδδρίοτϑ. 

Οα ἴῃ6 ψῃο]ς, μονανασ, ἴἢ6 ραβθᾶσα σδῃ 6 ΟὨΪΥ ὑπάεοιξίοοᾷἄ ἱξ ννα 
ΚοΟΡ Ὀείογα οἵου τϊπ5 8}} ἴῃς ἰθδοπίηρ οὗ [πε ΘΆΥ]1εΓ ρᾶτί οὗ ἴΠε ΒΟΟΚ, 
δηὰ 4]50 βιρροβε ἴμδὶ ἴΠ6 Ῥγτορῆεϊ μδὰ ἰἴ υἱνιά]γ Ὀείοτε μἷβ οὐσῃ υλϊηά, 
ΤῊ Ῥᾶβδαρε σοῃίαϊῃβ πο ἰθδομίησ. ΑἹ] (μαι (6 ῥσορμεὶ σἱβῃθὰ Β15 

ὈΪ6 ἴο ἰεᾶσῃ τεραγάϊηρ [Ὡς παίυγε οὗ [εθονδὴ δηᾶὰ ἴῃς ῥγηςῖρ]65 οὗ 
Πν ταῖς, Ὠὶθ ΠΟ]ΐΏ 655, πὶ γαῖ ἀραϊηβςὶ ον] δηὰ ἢΪ5 τρῃίθοιυβ λιἀρτηθηῖς, 
8α5 δε ὄἜχῃδικίβα (ἷν.----χχίν.). ΑἹ] ταὶ ἢς ἀεβίγοα ἴἰὸ 54Υ δὔρουΐῖ ἴ86 
τονοϊδιίΐοη οὗ [μον 5 ΡΊΟΥΥ ἴο ἴ(ῃ6 παίΐοῃβ, [δὶ ΓΠΕῪ ΠΊΔΥῪ ἱκηον ἴδ 
“δ 15 [ϑῃονδῆ,᾽" δῃᾷ τζδυ 0 τότε Ἔχαὶὶ ἰπειηβοῖνοβ δραϊηβὶ Πἰπὴ ἴῃ 56]- 
ἀεἰποδίίοη, δῃηὰ πὸ τόσο ἀἰδίαγ οὐ βεάυςε Πῖ5 Ῥεορὶθ, ἢδ5 Ὀδδη καϊὰ 
(χχν.---χχχὶὶ.), Απᾶ ἴΠ6 στεαῖ ορογαίίοῃϑβ οὗ ᾿ ἐμόν 5 στᾶςσθ 1 τερθηογα- 
πρ᾽ Ηῖ5 ρεορῖὶβ, δπὰ ἰῃ γεϑιογίηρ ἴπεῖῃ ἴο [Πεὶγ οννῃ ἰαη, βᾶνε Ὀδεη ΠΥ 
ἀοϑοσὶ ΧΧΧΙΪ,.---χχχνὶ.). ΑἹ] (Πἷ5 ἰοσττὴβ [μ6 Ὀδοκρτουμα οὗ ἴδἊ 
Ργεβθηῖ βθοίΐΊοηῃ. Τα ἰαϑῖ ψογάβ οὗ ἱ.---χχχῖχ. ἄστα: “"Απὰ 1 ψ}}} διὰς 
ΤΩΥ͂ δος ἔγοτῃ [ἤδτὴ ὯὨῸ τόσα; ἔογ 1 ἤᾶνα ροιτγϑᾶ οἷἱ τ ϑρὶτῖϊ ὑροὶ τς 
Βουβα οὗ 15γδ6ὶ], βαῖῖῃ ἴδ 1οτὰ αοἀ." Τῇ ρεορὶς δῖα ψαϑβεα ἢ 
ὉΓ6 ὙΔΙΕΙ, ἃ ΠΟῪ διααγί δηᾶὰ βρί γι 15 ρίνεῃ ἴο ἴδεπι, ἴμ6 βριτὶὶ οὗ 
Ἔδονδὴ τὰ]ε5 {ποῖσν Π 6, δηὰ ἴμεν πον ἰῃδὶ Π Ἐπονδὴ 15 [μεῖς σοά, 
ἹΤΒετχείοσε ἴδ 6 ̓  γλξυ ον δοςοη σῖνεβ ἃ ρῥἱςΐυγα οὗ [Π6 ρθορὶα ἰπ {δμοῖσ 

ἤμδὶ οοπάϊτίοη οὗ σοδειιροῃ δηὰ [εἰϊοϊϊν. [11 ἀοεβ ποῖ ἀδβοσῖρε ἢονν 
βα]νδίίοη 15 ἴο Ὀ6 αἰϊαϊηεά, ἔοσ ἴῃς Ξαϊναίίοη 15 γεδ]1Ζεα δηὰ επ)]ογεὰ : ἴΐ 
ἀδϑοῦῖρος (6 ῥεδορῖς δηὰ (πεῖς οομπαϊτίοη δπὰ {πεῖν 116 πον ἰἢδὶ {Πα ὶγ 
τοἀδειηρίίοη 845 οογηθ. ΤῊ δοοοιηῖς ἴογ ἴΠ6 ΒΌΔΩρε τηϊχίυσγα οἵ Εἰ6- 
τηθηβ ἴῃ ἴδ Ρῥἱοΐυτε---οῦ [ἢ6 ίαςϊ ἴδ ἴπεγα ἰσ “50 πιο οὗ δίῃ, 50 
τηυοῆ οὗ οανοη᾽" ἴῃ ᾿ξ. Τὸ υβ8 ψῆο δᾶνα οἰδάγου ᾿ϊσῃϊ [Π6 παίυσαὶ δὰ 
186 βυροεγηδίιγαὶ βεοπὶ Οὐα]Υ σοϊμτηηρ]εα. Βαϊ [ἢϊς σοηἤιβίοῃ 5 σοτῃ- 
Ἰῶοη ἴο 811] [Π6 ῥγορβμείϊς ρῥἱοΐυσοβ οὗ [ες ἔπ] σοῃάϊ οι οὗ ἴϑγδϑὶ τὸ- 
ἀεεπιοά, δηὰ τηυβὶ ποῖ Ὀ6 δἰονγεὰ ἴο ἰεδὰ ὑ5 ἀϑίσαυ. γε 5ῃου]ὰ ρῸ νϑῦῪ 
αΥ ΔΘΊΓΑΥ ἰῇ ου ἴμ6 ομὲ βαῃὰ ἐβϑίθηϊηρ οὖγ δίθη [9 οὐ [π6 πδίιγαὶ 
Εἰειηθηῖβ ἰῃ [ἢ ρῥἱοζιγα βυος δ5 [δὶ τηθῃ 5111} δχίϑι ἴῃ παίυσγαὶ Ὀοάϊίεϑ, 
[δι ἴΠ6Υ ᾿ἰἰνα Ὀγ [Π6 ἔτυ5 οὗ [86 εαγίι, [πα ἀδαίῃ 15 ποῖ δ  ϑῃμδά, μαι 
(86 “Ῥηηοθ᾽ Ὧδ5 ἀδεοοπάδηϊβ, ἀπ τηποἢ οἶς, γα Ξβουϊὰ οοποϊπάς (δαὶ 
186 συ ροτπδίαγαὶ 6] πηθηῖβ ἴῃ [6 ῥἱοΐαγε συ 85 ἴῃς οἰονδοη οὗ Ζίοῃ 
ρονα ἴῃ τηουηίαϊῃ5 (οἴ. [5. 11.), ἴῃς οὔδηρε ἴῃ ἴμ6 ρῃγϑϊοδὶ οομαϊ θη 
οὗ ἴῃς τερίοῃ οἵ [ῃ6 ΠΟΙΥ οἰ (οἴ. [ἐγ χχχὶ. 38 ; Ζεοῆ. χὶν. 10), ἀπά ἴῃς 
ἶσϑια οἱ [Π6 τίνοσ ἔτοϊῃ ἴμ6 Τορ]6 βρτεδάϊηρ ἔδυ ΠΥ δτουπά ἱξ δηὰ 
βινεεϊεηϊηρσ ἴῃς νγαΐεῖβ οὗ (ῃς Πϑεδα 568 (Ζεςῖϊ, χὶν. 8, οἱ] 11}. 18), σψεσς 
ΤΩοτα ἤρυγεϑβ οὐ 5υταῦρο]5, τηθϑηϊηρ ΠΟΙ πρ Ὀπὶ 8 Εἰρσθοῦ βρί π4] οοηάϊ- 
[ίοῃ δἴτοσ ἰ6 τεβιοσαϊου, δῃὰ (ἢδὶ [86 σεϑιογαϊΐοῃ ἀδβοσιρεά ὈΥ ΕΖεκίοὶ 
18 ὯὨῸ τοτὰ ἴλη ἴπδὶ ομς ὙὨΙΟὮ τιὶρῆϊ Ὀ6 οΔ]]6ἃ πδίυγαὶ, δηὰ τίς ἢ ἰοοῖς 
Ρἶδος πᾶς ΖογιῦΡαΡ6] δπὰ Ἰαῖοσ. ἘΖεκῖο] οὗ οουζβε ἐἼχρϑοίβ ἃ τεβίοσα- 
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ἴοη ἰῃ ἴῃς ἴτι6 βθῆβθ, Ὀαῖ ἰΐ 15 ἃ γεβϊογδί οη νυ] οἢ 15 οοτηρ] δῖα, δι ὕγδο- 
ἱηρ 41} [ἴῃς 5οαίεγεαά τηθηθ 15 οὗ ἰβγϑοϊ, δῃὰ δ], Ὀείηρ ἴ[Π6 δηΐγδμος οὗ 
5γδϑὶ Ὡροὶ 15 εἴεγηδὶ ἔθ] οἱ δπὰ ρεοσχίεοϊοη, πὰ 1Π6 δῃ)ογιηεηΐ οὗ [Π 6 
}} ργδβεηςα οὗ Τ᾿ εμονδῃ ἴῃ ἴῃς τηϊάβι οὗ 1, ΤὨδ ταεβίοσγαίίοη ὄχροοϊεά 
δῃὰ ἀςοοηρεὰ ὈΥ πε Ργορῇεῖ 15 ἢο τοτα ἴδε τοβίογδίοη [μδὶ ΠἸβιου οΔ}} 
ἴοοῖ ῥΙαςα [μδῃ ἴΠε τγεϑίογαίίου ἴῃ 15. ἰχ. 15 ἴῃς ἢϊβίουϊοδὶ οῇβ. Βοίῇ δβ 
το] ρίουβ 1Ι464]5 δῃαὰ σοπεοίγιυοιίοηβ οὗ [ῃ6 ΆΠ8] 5κἰαϊε οὗ ἴπ 6 Ῥεορὶς δπὰ [δ8 
ψννοῦϊά. Αἰηοηρ Οἴδμοσ ἰδῖηρβ ΒΒ] οἢ σάνε γἰ5ὲ ἴο δὶ ρρδαῖβ ἴο 5 88 
ἱποουῃ ΔΈ ]6 υπΐοῃ οὗ παίαγαὶ δηᾶ βιιρεγηδίιγαὶ γα σα ἴννο πιηδαχηθηΐαὶ 
οοῃοερίίοπβ οὗ μ6 Ηεῦτεν ἡ ΐετβ. ὋΓΠΕΥ͂ οου]ᾶ ποῖ οοηοσεῖνα οὗ ἃ [16 
οὗ τηδῃ Ἔχοθρὶ βυοἢ ἃ 1|{ε δ5 γα ποὸνν ἰεδά 1 ἴῃς Ῥοᾶγ. ΤῊϊβ ὈοάΙΪγ [16 
οουἹὰ ὃ6 ᾿νοά πονβογα Ὀὰζ ἀροὴ ἴῃ δαγίῃ, δπᾶ 1ἴ οουἹὰ Ὀ6 Ξυρροτίεοα 
ΟἿΪΥ ὈΥ ἴ86 ϑιιδίδηδησα παΐπγαὶ ἴο τη. ἘΣ ΖΟΚΙ6] σοηϑι οι ἀεί 51}}} ἴο 
ταν Δ]}] ἰῃ [86 328] Ξίδίθ. ἴῃ [815 6 15 [Ὁ] ονγθα ὈΥ͂ ϑοτὴα ὑσορῃδίβ δἴϊζεσ 
ἴῃ (15. Ιχν. 20), γγῇο ἀο ῃοΐ Ἔχρεοῖΐῖ ἱσηηοσίδ! Υ Ὀαξ ΟὨΪΥ ρῥδιτ σομαὶ 
Ἰοηρ ον Υ, ἃ 116 1Κο [Π6 “΄ ἀἀγ5 οὗ ἃ ἴγεε,᾽" ψΏ116 οἴευβ ἀββισηα ἴῃδί ἀρθαῖἢ 
ψῚ}] θς ἀεδίγογεα (15. χχν. 7, 8. Τα οἴμοι σοηῃοερίΐοῃ ννγὰ5 {πᾶϊ {Ππ|6 
ταὶ ρίουβ ρεγΐζεοϊίΐοῃ νγὰβ5 γε] ]Ζθα ΟὨΪἹΥ ΤὨγουρῇ [εμονδῃ᾽ 5 Ρεγβοηδὶ ῥσε- 
5606 ΔΙΏΟΏΡ ἢΪ5 Ρ6ΟΡΙα, ψἤθῃ ἴῃς ἴάθοσηδοὶα οὗ ἀοά ννὰ5 ψὶ ἢ πγ6Πῃ. 
ΤΏ νψογὰβ ἢ πϊςῇ ἘΖεκΙοδὶ ο]οσεβ ἢἰ5 ΒΟΟΙΚ ᾶσὸ: “"Απᾶ [86 ἤατηδ οὗ 
[68 Οἷἱγ ΠῸπι ἴπδὶ ἀδὺ 5881} ΡῈ, Ζ.ε Ζογά ἐς λεγε." ΤΤο υβ ἃ ὈΟάΙΪγ 
16 οὗ τῶδῃ ρου ἴῃς δαυτ 5 οἢ 45 γα πονν ἵνα, δῃα ἃ ρθΊΞΟἢ Δ] ρΥΈβθησα 
οὗ ] ἐονδὰ ἴῃ [6 τηοϑβὶ γθᾶ] 56η56 ἴῃ ἴΠῸ τηϊάϑβι οὗ 6, ἀρρθᾶγ [ὨἸηρϑ 1ἢ- 
σουιρϑῖ 6. Τὸ ἴδ Ηδῦγοεν ταϊπα ΠΟΥ γεῖα Ὡοΐ 50, ΟΥ ΡῬΕΥΏΔΡ5 ἴῃ 
{Π ΕΓ ἸΟΕΗ͂Υ τα]ρίουβ 146 4]15π| [ῃ6 ῥτόρῇῃοίβ αἰά ποῖ σεῆθοῖ ου ([μ6 ροβϑὶ- 
ὉΠ οὗ [πεῖν Ιάθα]ς θεϊηρ τϑα]ζεὰ ἴῃ ἔαοῖ. Τῇα ἰεπιρίδϊοη, Βοννοσ, 
ἴο Δ]Προσῖζα 6 Ργόρμεῖς ρῥἱοΐαγαβ οὗ ἴῃ6 ἤη8] βίαΐθ, δηὰ ἴο δνδρογαῖα 
ἔγοσα ἴχθῆλ εἰ ποὺ (ἢ6 πδἴιγαὶ οὐ [6 βυρογηδίαγαὶ οἰεηηεηΐβ, τηῦσί Ὀ6 
τεϑιβίβα δἵ 411 βαζαγάϑβ. 
Οοηβοαπ ΠΥ ψν6 5μου]ἃ ρὸ δαυδ}} (ΔΓ ΔΘΊΓΑΥ ΟὨ ἰδ ΟἰΠΟΥ μαπὰᾶ [ἢ 

(αϑιθηϊηρ ΟΌΣ δἰϊεηϊίΐοη ΟἹ οὐ ἴδε ϑυρεγηδίυσγαὶ ραγίβ οἱ ἘΖεϊο 6] 5 
Ρὶοΐατα, δι ἢ ἃ5 [Π6 Ῥϑσβοηδὶ ργεβθῆσα οὗ εῃονδῇ, [ἢ 5βίγθατῃ (ἢδῖ 1551165 
ἔοι ἴδ Τερὶς, δηά οἴδεσ [ϊηρβ, ψψὰ 5ῃου]α σοποϊυάς ἴΠαΐ [6 ΠΟ] 
5. ποιβίηρ Ὀυΐ ἃ σραπς 4] ροῦν ; [μὲ [Π6 ἴδιρ]ε ψψ τὰ 115 τηδᾶςιγε- 
τηοπίβ, [ἢ6 οσουγίβ νὰ ΓΠΟΙΓ μαχεῖ, [Π6 ῥγθϑῖβ ἀπά 1,ονιῖθς ἢ 
τποὶν πλἱηἰϑίσγαιοη5---ἰῃδί 411 (15 ἴο ἴ[Π6 ῥρυόρῇῃθί 5 τηϊπα ννὰβ ποιϊῃίϊηρ Ὀυῖ 
ἃ ἸΟΗΥῪ ϑυῃιθο βπὶ ταργεβθηίπρ ἃ βρί αὶ ρεγεοϊΐοῃ ἴο Ὀ6 ἐνεηζιδ!}ῦ 
ΤΟΔΟΒΘΩ ἴῃ [ἢ6 ΟΒυτγοὶ οὗ αοὐ οὗ ἴμ6 ΟΒγιβίίδη ἀρεὲ. Τὸ ρυΐ 500} ἃ 
τηϑδηΐϊηρσ οἡ ἴῃς ΤΕΙρΡ]ε δηά 115 τη αϑυσοιηθηΐβ δηὰ 411 (ἢ6 αἀεία]]ς δηυ- 
τηεγαῖεα ὈΥ̓͂ [μ6 ργορμεῖ 15 ἴο σοηίγδαϊοϊ 411 τεάβοῦ. Ὑηε Τεαρ]8 ἰ5 
ΓΔ], ἴοσ τὸ ἰ5 ἴῃς ρῥδος οὗ [μονα 5 ργεδεῶσε Ὡροὴ ἰμ6 δαυί; [ἢ68 
Τηϊηἰβῖοιβ δηαά [Π6 στη] η]βίγα 1 Οὴ5 ἀΓῸ δα. }]ν τϑαὶ, ἴοσ Ὦ15 βεγνδηΐβ 56 7γ6 
Βέτῃ ἴῃ ἢϊ5 Τϑρ]6. Ὁῇε βεγνῖοε οὗ ᾿ϑμονδὴ ΌΥ βδογῆοε δηὰ οβεσηρ 15 
οομδίἀεγοα ἴο οοπίϊηθθ ΏΘΏ βγαϑὶ ἰ5 ρεγίεοϊς δπὰ (6 κίηράοτῃ 186 
Ιοτάϊβ Ἔνθ ὈΥ̓͂ [μ6 ρτεαίεβξ ρσορμεαῖβ (15. χίχ. 19, 21, χὶ 7, ἰχνὶ. 20; 
761. χχχῃ, 18). 

ἼΒΕΓΘ σδὴ Ὀ6 0 4ιαβίίοῃ οὗ με 1ἰςεγα] 655 δηα τϑϑ] γ οὗ ἴμ6 (Ὠΐηρβ 
ἴῃ 1Πῃ6 Ῥτορμοῖὶς ριορταιητηθ, νεῖ σ ΤΠΕΥ Ὀ6 (Πϊηρβ παΐυσαὶ οὐ βιιροῖ- 
παίυγαϊ, ἴμ6 ΟὨΪΥ απεβίίοῃ ἰ5, ΝΥ μαϊ ἰ5 [λ6 τηδΐη σοποδρίίοῃ ὀχρτεββοά 
Ὁγ ἰΒεπι [{ ψουἹὰ ῥσγοῦδῦὶν Ὀδ ἃ ταϊδίακα ἴο βι ρροβε ΕἸΑῚ ἴῃς ρῥἱοΐαγα 
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σίνεη ὈΥ ἴἢς ργορῆσδὶ ἴῃ {18 βθοοη 15 ἃ ρἱεΐυτα οὗ (πε Πα ἴῃ 411] 185 
Ὀτγοδάτῃ οὗ ἴβγαϑὶ τεάθειηθα. ΜδηΥ ἰάδς οἵ ἴῃς ρεορῖεβ 16 ἄο ποῖ 
οοπλα ἰηΐο σοηῃϑίἀοσγδίίοῃ ἤθε, ΕῸΓΣ (Π6 ργόρῃθι 5 νίον τεσαγάϊηρ {8656 
Ὧϊ5 ργενίουβ σῃμαρίεγϑ τοῦδ Ὀ6 σοηβα] το ά 786 ΤεΏρΙθ, [Π6 τϊηϊϑίσαπῖσ. 
ἃ {Π6ὶγ τηϊπἰϑίγαϊ οης δηᾶ αἷθὸ ἴπΠ6 Ῥγίηςα δηά ΡὈΪῈ ἂζὸ 41} ἤθσα 
ΒΡοΚβῆη οὗ ἔτοϊῃ οπδ ροϊηϊ οἱ νίεαψγ. ΑΑ5 δΙγεδαγν 581 [Π6 βεοίίοῃ ἰβ ἢοῖ ἃ 
ἀεοοογρεέοη οὗ ἴῃς ΑΥ ΟΥ̓ ὨΙΟΙ παϊναίίοη ἰ5 ἴο δα αἰἰαϊῃθά, 1ὲ ἰς 8 
Ρίοΐατε οὗ 5] νδί!ο δἰγεδαν γϑα] ζεὰ δηᾶ ἃ ρθορὶβ βανεά. Ὅῇαε βαοσίῆςας 
δηα πληἰκίγαιίίοὴβ ἃ ποῖ ρουοιηθα ἴῃ ογάδθυ ἴο οὐίδίῃ στεἀεπιρίίομ, 
διῖ αἱ ἴῃς πιοβῖ ἴο οοῆβοσνα ἰ. ΤΊ πᾶνε ἴσο δβϑρεοῖβ: ἢιβῖ, {Π6 Ὺ 
ἃ΄6. ΨΟΥΒὮΪΡ, βεγνῖοα οὗ [εμονδῇ; δηὰ βϑοοηάϊυ, [ΠΟΥ παν ἃ ῥσορῆγ- 
Ἰαςῖῖς, σοῃβογναῖνα ρσροβο, ἴο βεουγα (δὶ ἴῃς σοπαϊ θη οὗ βα]νδίίου 6 
ἴη Ὧ0 ΨΑΥ ἔοτίεϊ(εα. Τῆς 5αϊναϊίοῃ δηὰ Ὀ]θθβθάῃεβθθ οὗ {πῃ6 Ρρεορὶς 
σοῃβῖϑίβ ἰη ἴῃ 6 ῥργεβθησς οὗ επονδῇ ἴῃ ἢ15 ΤἜΏΡ]6, διηοηρσ θη. Η! 
Ρθορΐς, ᾿μῃουρῇ 411 πρῃΐθδουβ δῃὰ θὰ Ὁγ ἢϊΐ5 βρίγΐ, σὰ ῃοΐ ἔσχες. ἴτοτῃ 
(Π6 ᾿Ἰδγτηϊε5 δηα ἱπδάνογίοῃς! 65 ̓ ῃοιἀθηΐαὶ ἴο υτηήδη παῖυσθ. Βυϊ ἃς 
ΟἹ [6 ομα μαηᾶ, ἴῃ ργεϑεῆςα οὗ [επονδῇῃ βαποῖῆεβ ἴῃ6 Ταπρ]ς ἴῃ 
νοῦ 6 ἄν 6}15, ἴῃς Ἰαηὰ ψ]ο ἢ 15 ἢϊ5, δπᾶὰ τῆς ρεορὶες ψῇοβε σοά 
ἢ 15, 80 ου ἴδ6 οἴδεῖ Βαπᾶὰ ΔΩΥ ὉΠΟΙ Δ ΠΠ655 ἰῃ ἴἢς Ρθορῖε, ἴῃς απ 
οΥ (6 Τοπιρ]ε, ἀϊκίαγοῦβ 15 Βοίῃρσ δῃά τηυβὶ ΡῈ 5εαμ]ουθ}  ρτιατάθα 
ἀραϊηξί ΟΥ τειηονοά. 1Ὲ ννᾶβ ΤΌΠΟΥ ὑῃο] ΘΔ ΠΠ65565 (δὶ οδυβοαὰ {86 
Ι,ογτὰ ἴο ψιμάγανν ἔγοιῃ ἢἷ5 Ησιβε (ν1]}].--χὶ.); δηάᾶ 1ἴ 15. ΟἿΪΥ τ θ θη 
ἱξ ἰς βαποιί πὰ ἐμαὶ ἢδ τείυσηβ ἴο ἴἰ (Χ].). ἩΗδξηςθ [}6 οδγς (δῖκοη ἴο 
συδγὰ ἀραϊηκί 411 ““ργοίδηϊηρ᾽" οὗ [εἐῃονδῇ, δῃά ἴο Κβορ ἔασ Ποπι ἢΐτα 
δΔηυ ηρ σοΙμηΟἢ ΟΥ̓ΆΦὉποΙΪεαη. ΕἸχϑί, [ῃ6 ϑδοτεά ““οὈΪδέοη," 86 
ἀοπιαίη οὗ ἴῃς ρῥυίεβίβ, 1,νιῖθβ5, ὑσῖησα δηα οΟἱἵγ 15 ρἰδοθα ἰῃ [Π6 σδηΐσα 
οὗ ἴῃ τεβιογοα ἔσῖρεβ, [δὴ οἢ ΟἿδ 5146 οὗ ἰξ δῃὰ Βεη)αγηΐὶη οἡ (6 
οἴμον (χῖν. 1--.ὃ, χ]ν. 8 “49.). ἴῃ [δ6 τηιϊάϑι οὐ (ἢΐ5 οὐ]δίίοη ἰβ Πα 
Ρογίοη οὗ ἴῃ6 ρὑγδβίβ, [μαΐ οὗ ἴῃ6 1, δνιε5 ᾿γίηῃρ ου ομβ 5146, δῃὰ (πδὶ 
οὗ 186 οἰἴγ οῃ ἴῃς οἴμεσ. [Ι͂π ἴμ6 τά α]6 οὗ ἴῃς ῥγθϑίβ᾽ Ῥοσίίοῃ βίδαπᾶς 
(6 Τερ]6. ΤῊΪΒ 15 ἃ ρτεαῖ οοιρίοχ οὗ Ὀυϊ]άϊπρβ, ἀτουπα Ἐς ἢ ΟΣ 
8}1 ςἰἀ65 1165 ἃ ἔγεαα 5ϑρᾶοθ οὐ βιιρυγρβ. Ὑθδη σοϊηεβ ἃ στοαὶ ν}4]} 5Ξ0γ- 
τοιηάϊηρσ [πΠ6 ψΠΟ]6 ὈυϊΠ]αΐηρπ, ἑοστηϊηρ ἃ Ἰἤβαῦὶ οὗ ἔνε δυπάτεά οὐ 15. 
ΔΙ η [ἢϊ5. νν4]} 15 δὴ ουζεῦ οσουτῖ; δηα τὶ τὶῃ [5 ΔῊ ΠΟΙ σουχί, 80065- 
5106 ΟὨΪΥ ἴο [ῃ6 Ῥχίθϑῖβ, θνθῃ ἴπ6 ῥτίηςα Ὀοϊηρ ἀεραττεά ΠῸμ βο(τηρ ἢϊ5 
ἴοοϊ ἴῃ ἰῖ. [π [ἢ15 ἴῆποὺ οουτί βἰδηᾶς [Π6 Δ]ἴδατ, δηά ἰο ἴῃς Ὀδοὶς οὗ 1ἰ {Π6- 
Τεῖρ]ε ἤοιβε. Τῆς Ηουβεα Πδ5 4150 ἃ ρτδαάδυδίθα βουὶδβ οὗ φοτηραγίσηδηςβ 
ἰπογεαβίηρ ἴῃ 5ϑ ΠΟ ΠΥ ἰηνναγᾶϑ---ὴ ΟἸΟΥ ρΑυ ΤΏ ηΐ ΟΣ ΡΟΥΟΒ, Δ ἱππὲῦ 
ΟΥ̓ ὨΟΪΥ Ρΐᾶςθ, δηὰ δὴ ᾿ἱππειτηοβί, Ώοτα ἴΠ6 ργθϑοῆοα οὗ εῃονϑὴ ΔὈ1465. 
ΟΩὨΪΥ ἴπε ῥχιεϑῖβ οδῃ βεῦνε δ [επονδηβ (4016, [6 δἰΐαγ, δῃὰ δηΐου (Π6 
ἤουδε, δῃηᾶὰ ΟἿἹΥ. (6 ονιϊεβ οδῃ Ὠδηάϊΐα [Π6 Ξδοτεά οβεγηρβ. οὗ {Π6 
Ρδορὶς, ψθβεῖμεσ ἴο δα ἴῃδπὶ ΟΣ ὈΟΪ] ἰθϑῖὰ ἴογ ἴ8ε 5δουῆς!]) πηε8]. 
ΑΙΙ τπε56 διταηρειηθηῖβ μάνα οὐδ οὐ]εςϊ ἴῃ νίενν, ἴο συδγὰ ἰηπῖ. 
ἀϊδιαγθαηοα ἴο (ῃ6 ΠοΙπ655 οὗ [Ϊἐμβονδῆ, το ἄννε!]ς διμοηρ ἢΪ5 ΡθορΪΐςδ. 

ΤΠΙ5, Βονανου, δυρρεϑίβ ἃποΐμου ροϊηῖ. 1 Πᾶὰβ5 Ὀδθῃ σοηδσκθα ἴῃ 
ἀϊβραγασειηθμὶ οὗ ἴῃ6 ῥσορπεῖ ἴμδὲ Πα τηδῖζεβ {{{||6 τεΐδγεμοθ ἴο στροσαὶ 
Ἰὰὺν ἴῃ ἰηϊς βθοϊΐοῃ, οσουργίηρ Ὠἰταϑε! ἢ πεσε ““σογθιηοηίδὶ.᾽" Ὅς 
οὈ)]θοϊίοῃ ἔογρεῖβ ἔνγο τπηρβ: ἢγχϑί, ἴῃδὶ ἴπ6 Ὀδοκρτουπα ἴο [8ὶ5 δ] 
Ρίοῖαχε οὗ (ἢ Ρεορ ε᾽β σοπαϊτίοη ἰ5 ἰοστηθα Ὀγ ἴπ6 Ψ}0]6 ρτϑαὶ Ῥαββᾶρα,- 
οὗ. χχχὶϊὶ. τοχχχν, [ΙΓ 15. ἃ Ῥδορῖδ ἔοσσίνθῃ δηᾶὰ καποιιβεᾶ, δῃὰ ἰοὰ 
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Ιη τ[Π6 ἤνε δηᾶ ὑνεπίθῖῃ γεᾶγ οὗὁἨ οὔγ σαρίνιγ, ἴῃ τς 40 
Ὀδριηηϊηρ οὗ [Π6 γραγ, ἴῃ ἴῃ6 6 ητ} 44) οὗ ἴΠ6 τηοητἢ, ἴῃ τῃς 

ὈΥ 16 5ρὶ πὶ οἵ Οσοά ψῇῃϊοιμ [Π6 ρῥσγορμοὶ σοπίειηρδίεβ ἴῃ οἷ, χ]. σέφ. 
Ης ἀοθβ ποίΐ ἱπουϊοαῖθ τηογα  γ, Ὀδοαῖθα ἢ6 ἴ[66]5 ἴῃδί τηογα ! ῦ ἰ5 
ἀϑϑυγοα (χχχνὶ. 25---20). [115 {π|6 ἴπδί ἴῃς Ῥεορ]α 15 ποΐ ρεγίδοϊ, Ὀεῖ 
ΠΟΥ ΟὨΪΥ οὐ ΠῸΠ) ἱπαάνογίθηου. Βαῖΐ βφεοοηάϊΐν, [ἢ 656 οὐτοῦβ οὗ ἰπδά- 
νογίθηου ἀϊδίυσ (ἢ6 Ὠῖνης ΠΟ] Π655 θα. Ά } } γ ψἱἢὰ οἴδηοος ψῃϊο ἢ ψε 
6811 τηοσα]. Τῆς ἀϊςιϊηοτίοη οὗ ποσὶ δηὰ σδγεπηοῃΐδὶ ἰδ ἀρ Κπόνῃ ἴο 
{π6 Τὰνν, ἀπὰ [{ Ῥοββίθ]α ποσὸ ὑῃκηοόνῃ ἰ5 ἴῃ6 ἰάφα οὗ ἃ ἔδοιτίοιυβ 
“ἐσογαηοηίαὶ ἢ ΠΟ ἢ Πα5 ἃ ΠΔΟΓΑ] ΞΥπΊ 1108] τηθδηῖηρ. ΤῊΘ ὑποϊθαη- 
Ὠ65565 δηᾶ ([Π6 Κα ψῃῖο να ΟΝ 04}1 ““σΟΓΟΠΊΟΠ 14] ψογα Πο]ά σρϑὶ 
ὈΠΟΙΪοΔΉΠΘΘβ65 δῃᾶ οἤξηβῖνε ἰο Οοά, δπᾶὰ ἴδε ρυτγίβοαίίΐοηβ ψγοσα ποῖ 
ΒΥΤΩθΟ] 1 α] Ὀαῖ στοαὶ ριυτβοαϊίοηθΒ. ὍὙΠθθεῈ [Ὠηρβ ΠΟ γα πϑῖηθ σογα- 
ΤΟ η14] Ὀαϊοηρ γδίθοῦ ἴο {πεῸ δεϑίῃειίς ἰῇ Οὗ νἱϑν ἰδ ἴο ἴῃ τηοτσαὶ, 
Ὀαϊ ἴῃ 5γα6] [Π6Υ̓ ψεῦα ἀγα ἰὴ ὑπάεγ [Π6 γείζρεοις ἰάδα δαιδ}}γ 1 
ψΠδὶ τγᾶ5 τ ΟΥ̓Δ]. 

(ΓΗ. ΧΙ,---ΧῚ.} 11. ΤῊΞ ΝΕ ΤΕΈΜΡΙ.Ε. 

Τῆς ρᾶϑθᾶρα οοηΐαϊῃ5 ἴΠ 656 αν 5] 05 :-- 
ΕἸἰγϑῖ, χ]ὶ. 1---Ξὴῦ. Ρτχείδος (νυν. 1--4}; ἀεβοσρίίοη οὗ {86 ραΐενναυ 

ΪἸηῖο [86 ουΐου σοιχῖ ΙΓ 115 νΑ 5 ΟΠδι ΕΓΒ, δηᾶὰ οὗ ἴπ6 ουΐοσ οουτσί 
1561 τ ἢ 115 θυ] ηρβ. 

ϑεσοηά, χ]ὶ. 28---47). εβοπρίίοη οὗ [Π6 ραίθναυ ἱπίο [8 ἱπηθῦ 
οουτγί τ] 115 Πα ΌεΓβ, δηὰ οὗ (ἢς ἰῆποσ σουτί ἰ[56]7, 

ΤΗϊγά, χ]ὶ, 48--χ]. τό. εβοπρίίου οὗ [6 Ηουκα οὐ Τορ]6 1156] 
σὰ (ἢ6 δημοχοα Ὀυ:)άϊηρβ. 
Ἑουπ, οἢ. χΙ, εβοηρίίοη οὗ ἴπ6 οἴμοσ Ὀυ]]άϊηρς ἴῃ [Π6 ᾿ΏΠΟΓ 

οουτί, ψι [Π6 ἀἰϊτηοηκίοης οὗ [ἢ 6 ψΠΟ]6. 
ΕΠ, ΧΙ. 1-τοὶ2. ἘΜΕΥ͂ οὗ ἐμόονδὰ ἱπίο [ῃΠ6 Ηοῦβα ἴἢπ5 ρσεραγεά 

ἴοσν Ὠΐϊηγ, ἴο ἄνγε}] [Πε γα ΟΣ Ἔνϑυ. 
Θίχιῃ, χἹ, 13--]. οβοηριίοη οὗ ἴΠῸ αἱΐασ οὗ Ὀυτης-οἴεγτηρ ἴῃ 

[86 ἸΏΠΟΥ οουτί, δηὰ οὗ ἴΠ6 τῖο5 ἴο ὈῈ ρεγίογηθδα ἴῃ οτάθσ ἴο οοῃβθοζαία 
(8ς σψ 8016 εἀϊῆοε. ᾿ 

ΓΗ. ΧΙ, 1--Δ]5. ΤῊΞ ΟΥΥΕΞΚ ΟΑΤΕΨΝΨΑΥ ΑΝῸ ΟΟΥΚΤ. 

Ιη ἴῃς 25ῖῃ: γεν οὗ 76 μοϊδο 5 σαρι ιν, μΐοἢ ψὰ5 ἴῃς 141} γεᾶσ 
ἴεν (6 [4]] οὗ ἴπ6 οὕ (Β.Ο. 572), ἴ[λ6 ῥγορβμδῖ [6]1] Ἰηΐο ἃ ριόρῃοίο 
ἴγᾶπος (ψ. 1); Πα 5βεειηξά ᾿γδηβροτίθα ἴο ἴῃς ἰαπὰ οὗ ϑγδεὶ δηὰ εῖ 
ἄονῃ ὉΡοΩ 8 δΒὶρὴ πιοιηϊαίη, οα ψὨϊοἢ τὰ ἃ ρτοαΐῖ Ὀυ]άϊηρ (Ψ. 2). 
Αἱ ἴδε ραΐε οὗ ἴῃς Ὀυϊάϊηρσ ἴμετα βἰοοὰ ἃ τὔδῃ ψἱ τ ἃ ᾿ἰπα οὗ ἢδχ ἴῃ. 
8 Βαπά δηὰ ἃ τηθϑδβυσηρ τοαὰ (νυ. 3). ΤΏ ῥγορῇεῖ ἰβ οοτητηδηάεά 
Οἴοβεὶν ἴο οὔβεγνα 41} (πδΐ 15 ϑῆε νη Εἰτῃ, δῃᾶὰ ἴο ἀεοΐασε ἰ ἴο (6 Βουβε 
οὗ [5γδεὶ. 

1. οὩ» εαῤί᾽ν1}} ἴῃδὲ οὗ [6ποϊαομίη, ἴῃ ψϊοἢ ἴῃς Ρῥσοόρπεῖ Βἰμαςο 
μδὰ ὕδεη ολιίθα ἀνα (Β.Ο. 590ηὴ). ΙΔ [μὰ ἐχοερίίϊοη οἱ οἷ. χχίχ. 
1ἢ--τὴι, ἀδύηρ ἴτοση [ῃ6 :γῖδ γϑᾶσς (Β.Ο. 570), ἰεϑ6 σῃμπαρίεσβ ἂτὸ [16 
Ιαϊεϑὶ ρασὶ οὗ ἴῃς Βοοῖϊκ. 

ἐλε δερέρρεἼρερ ο7 ἐΐάε γεα7] [πὰ φοβῖ- ὈΠΌ]1ςὰ] Ηορ., [6 σψοσγὰς πιθδῃ 

19---2 
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(ουτίοοηῖῃ γϑᾶγ δέϊογ [ἢ [Π6 ΟΥ̓ νγὰβ βυηθῃ, ἴῃ [ἢ 56] βδι δ 
ἀαγ τῆς παπᾶ οἵ ἴῆ6 [0 ΕΡ Ψψχὰϑ ὈΡΟΩ τη6, δηὰ Ὀτουρῃΐ τὴς 

2 {Ππ6γ. [ἡ (ἢ6 ν]ϑοηβ οὗ ἀοα Ῥτουρῇῃϊ ἢ6 τὴς ἰηἴο [Π6 Ἰαηπα 
οὗ 5τ86], δηῃὰ βεῖ πη6 ἸΡΟῚ ἃ νϑιΥ Ὠἰρῇ πηουηΐδίη, ὈῪ ΒΟ Ὦ 

3 τας ἃ5 ἴῃ6 ἔτ ῃ16 οὗ ἃ ΟἸἵΥ οἡ ἴῃ6 βου. Απηᾶ δα ὑτγουρῃξ 
6 {ΠΠ|1Π6τ, δηὰ ὈεΠο]ά, ζάέγε ἐυας ἃ τᾶ, ὙΏΟβΕῈ Δρρδαίδησα 
τας ᾿ἰκὲ [ῆ6 Δρρθάγδῃοβ οὗ ὑγαββ, Μὴ ἃ 11π6 οὗ Ηαχ ἴῃ ἢ15 
Ὠδηᾶ, δῃᾶ ἃ πηθαϑυτηρ Γεαρα; δηᾶὰ ἢδ 5ἰοοά 1η ἴῃε ραΐα. 

, Αμὰ [Π6 τηδῃ 58414 τηἴο τη6, ὅ0ῃ οὗ πηδῃ, Ὀεῃο]α νι {Π1π 6 
ἜΥ65, δῃηα ἤδδῦ ψῈ ἢ [Ὠ]η6 εδατ5, απα εεῖ (ἢϊη6 ἤδατῖ ὉΡΟη 841] 
[δῖ 1 5}4}1 βδῆδθνν [66 ; ἔοσ ἴο ἴπ6 ἰηίεηϊ [ἢδΐ 7 τηϊρῃϊ 5ῃεν 
ἑάφρ ἀπῖο [ἢ66 αὐ του Ὀγουρῃξς ὨΙΠΘγ: ἀθοίαγα 4}1 (ῃδὲ 

5 ἴῆοιι. 56οϑί ἴο ἴῇς ἢοιιδ6 οὗ [9τ46]. Αμπα Ὀδϑῆο]ά ἃ ν]}}] οἡ 

186 ἢχϑι ἀδγ οὗ ἴπε γϑᾶσ, δῃᾶ 50 Ῥοβϑ ὈΪΓ ἤετε. Ὑὴὰ ρῆτγαβε ἄοες ποῖ 
οἴμογννῖδα οοοιγ, ὍΤΠ6 Θοο] 65 ϑςδὶ γεᾶσ οἵ οἱα βίγ]α Ὀσραῃ 18 (ἢ ς 
ταοητἢ Αἱ (Μδτγο--- Α ΡΠ), δηὰ ἰ5 ἴῃδῖ τοίεστεά ἴο ἤεσϑ. 

σεἔξαγις 447] οἰ. χχῖν. 2. Ου ““Βδηὰ οὗ ἴδε 1,οσάὰ;,᾽ οἷ. 1. 23. 
ὀγομκρλξ τς ἐλῥίλεγ] Τὸ νοσζὰ “ἘΠ ν᾽ τηυβὶ τεΐοσ ἴο ἴῃ6 ““ΟἿΥ 

ΜΏΙΟΝ 5 δυο. ΙΓΧΧ,, οὐῖίβ, σοπηθοίϊηρ ὑΨ. 1 δῃᾷ 2 δηὰ Ἰεανίηρ 
ουἕ “Ὁτχοιραὶ Π6 πη6,᾽ ζ. 2: “86 Ὀτουρδί τὴ6 ἴῃ [μα νἱβίοπβ οὗ ἀοα 
ἴο ([ἢς ἰαπὰ οὗἉ 15γ8ε].᾽ 

2. υἱείο»ς 97 Οοα] οὮ. ἷ. τ, νἱ]}.. 3, χὶ, 24. 
α τνενν λῖρά νιορέαϊμ}) ὙὉὙΠε 5ἰἴ6 15 [86 δηοϊδης ἢ] οὗ Ζίοη, Ὀπὶ 1ἴ 

ἷβ πον χα! θὰ ον [Π6 ἢ1115, 15. 1ϊ. 2; Ζθϑοῆ. χῖν. 10, οἷ. χυἹ!. 22, 
ΧΧ. 40. 

ὁγ τυλίελ. αν οὗ α εἶ ν}} ἰϊ. Ὄροὰ τ 1ΟΝ 88 88 10 ἯΟ͵Θ 8 Ὀπ1ά- 
ἐῃρ οὗ ἃ οἰὐν, 1.6. ἃ οἰϊγεῖκα, οἵ, οἰἐδ61-1κὸ ὈυΠ] την, ΤὨΒ τοῖ. 15 ἴο [6 
Ταῦῖρὶς, ψῖ ἢ 15 σοτηρίεχ οὗ Ὀυ}]ἀϊπηρϑ (ν. 3). 

ον»; ἐλε “οἱζλ] Τῆς Ὀγθ- στα Τειρ]α αἵ ΔΩΥ γαῖα οσσυρὶοα [Π6 Βου [ΠΟ Γῃ 
δίορβ οὔ [π6 8111, δῃᾷ ροβϑί Ὁ]. ἘΖεὶς. γεςδ}}8 (815. ΕῸΓ ““Ὅῃ [Π6 βου" 
1ΧΧ. τεδὰ “γ»ορείρερ' τὰς Ἧ ἴου Ὡ6ρθὈ). 

8. ἰδεῖεὲ ψὰϑ ὦ γιαρ)ὴ) ὙΠ “τηδη᾽) ἰ5 ποῖ ἴο ΡῈ ἰΔεοηιβεοᾶ ἢ 
]εμονδὰ ἰπιβοὶί, ψθο Ὀγουρῃξ (ῃ6 ῥγορμῃεῖ ἴο Βίτη. [11 5 ϑοδγοεὶυ 
ὨΘΟΘΒΘΔΙΎ ἴο εησαΐγε 8 [ἢ6 Ἰηδῃ ἰ5.Ύ Ηδ 15 ἃ οσεδϊίοῃ οὗ [Π6 ργορῃεῖβ 
ΟὟ ταϊηα, ἃ ᾿ἰνὶηρ συ 0] οὗ [Π6 τενοϊαιϊίοῃ οἵ σοά. ΤῊ τονεϊδοη 
: 185 {μ6 δι ρυΐεβ ἜΡ τϑϑνρις Εἰτηβοῖῦ; ἤδποα ἴῃ6 τδῃ 5 
ἵκα Ὀτίρμξ Ὀγαβθ (1. 7), δῃά 50 ψῖ ἢ δυϊμοῦ υ (ν᾿. 4). Οἱ χὶῖν. 
2 8. 

α ἐΐπδ οΥ.,3ἌαΧ] Ἑοσ πιεαϑυσίηρ στθαῖοσ αἰτηθηβίοῃβ (χὶν]]. 3), 85 186 
τεοὰ π50Δ}}γ ἴοσ 5: δ 6. 

ἐρ δε φαΐ] Οτ, αἱ. Τἢε δαϑὶ ραίθνναυ ἰβ τηδδῃῖΐ, ψ. 6. 
4, ΤῊς τηδη, [Κα ἴῃς 1,οτὰ Ηἰπηβοὶξ, αὐ άτοββθοβ [ῃΠ6 ὑσορῇεί 85 “Ὁ ]ὰ 

οὗ τηδῃ,᾽ οὖ. υ. 3, χὶῖν. 56. ΤὨς ρῥιορβοῖ ἰ5 οοϊωσηδπάθα ἴο 566 δῃηὰ 
᾿δᾶχ δηα ἰαγ ἴο Πϑατί 411 ἰῃδϊ 15 γενεαὶ ἴο ἔπι, ἔοσ 6 πᾶ5 ἴο ἀθοΐδσε 
ἴϊ ἴο (δε Ὠουβε οἵ 5γδεὶ, χ δὶ. το. 

ὅδ. Α ν4}} κυττουπάεα [ῃ6 ψΠ0]6 τερ]ς Ὀυϊ]άϊηρβ (χ] 1. λο)ὴ. ΤῊϊς5 
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[η6 ουϊδίἄς οὗ [π6 πουδε τουπα δρουΐϊ, απὰ ἰὴ [Π6 τηδη᾿ 5 
Βαῃὰ ἃ τηδαβυγίηρ τεθα οὗ δἷχ συιῖ5 ὥς Ὀγ [Π6 οὐδ1ῖ δηά ἃ 
μαηᾶ Ὀτεδάϊτῃ : 50 6 τηϑδϑυγεα ἴῃς Ὀταδάςῃ οὗ ἴμ6 θυ] αϊηρ, 
ΟἿΘ τϑδα; δπῃά (86 Πειρῃΐ, οἠδ τεεά. 

ΓΏΘη σϑὴθ ἢς υπίο [Π6 ραΐα ψῃϊοἢ Ἰοοϊκο ἢ τονναγά [ἢ 6 
Θαϑῖ, ἀπ νϑηΐ ὕρ [ῃ6 5ἴαϊγβ [Ὠϑύθοί, δηᾶ τηδαβυγοα [ῃ6 
{Πγοϑῃοϊα οὗ 86 ραία, τολίοὰ τυᾶς οὴμδ τεεα Ὀτοδά ; δηᾶ [6 
ΟἴΠοσ {ὨγοϑΠο]α ογ΄ Ζάς ραΐε, ἐσάτολ τὐας οπα τεβεα Ὀγοδά. Αῃηᾶ 7 

νν}4}} νν»ὰβ ἃ τεοά Ὀγοδὰ οἵ (πΐοῖς δῃπᾶ δ τερᾶὰ ἢϊσῃ. Τῇθ τορᾶ ννδβ 5ἷἰχ 
οαδ 5, φαο ἢ σα1 Ὀεϊηρ 4 οὐδ ἀηὰ ἃ Ὠδπαγεδαάτῃ, ἱ.6. ἃ Παπά Ὀγοδάςῃ 
ἸΑΥΡῸῚ πῃ [Π6 ᾿Εβϑοῦ οὐδ᾽ ἴῃ 56. ΤῊϊ5 ἸΑΥραΥ σα] ννᾶβ ὈΥΟΡΔΟΌΪΥ 
δΔΌους 18 ἴποπο5, ἀπά ἴῃς τες 9 δεῖ. Οἰδοῖβ, ἰῃς Εργυρ. 6]}}, φοἱ ἰῇ. 

ὁγν 1ἦφ εμόϊξ ἀμ δῖχ σα 115 ἰοηρ, ΘΟ Ὼ ΟὗὨ οχθ ΟἸ δπά, ἄς. 

θ---16. ΤῊΒ ΟΥΤΕΞΚ ΟΑΤΈΕΈΝΝΑΥ ΟΝ ΤῊΣ ΕΑΞΘΤ 9510 ῈΕ. 

Α5 ἴῆε Τερ]α ΙΔΥ εαϑδὶ δῃᾶ ννεβῖ, (ῃ6 εδβίεση ραΐθβννδυ νας [ἢ6 
Ὠδίυγα] επίγαησςθ ΤΒγουρ 1 Τεμονδῇ δηίοτεὰ ἴο δῖα ὉΡ Πἰὶβ δροάβ 
ἴῃ {πΠ6 πενν Ηουβα (χ 1}. 4); 1 ννα5 [πεγείογα ἴο θὲ κερί 5πιῖ (χ]ῖν. 1,2). 
ΤῊΘ πιραϑυγαηιθηῖβ οὐ [5 σαΐα ἀγα σίνεη ἴῃ ἀείαὶὶ, σὺ. 6---6; τ[ῃοΞ6 
οὗ τὴς Ν. ἀδηὰ 5. ραίδνδγϑδ τα βαϊὰ ἴο 6 5ἰ τ} 1] Υ. 

6. ΤὨε [γϑϑῃο]ά. Αἰΐεῦ πηδαβισηρσ [Π6 βαττουηάᾶϊηρ τγν4}} ἴῃ 6 πηαῃ 
επίογοα [Πὸ ραΐανναυ. Οὐ [Π6 οαΐϑι46 οὗ ἴΠ6 δῃίγαμοθ, δβοαπάϊηρ ἴο 
ἰϊ, ΕΓ βίθερβ, βϑενθῇ ἰῇ ὨΌΠΊΌΟΙ, ἃ5 15 βἰαϊεα ἴῃ σοηποχίοη ψὶ ἢ Ν. 
δηὰ 5. ραΐενγαγβ (χ]. 22, οό). Τδυβ ἴπ6 σαϊο ΨΑΥ γὰ5 εἰεναῖς ἀρονα 
[με στουῃά ουϊϑ!άεα, ἀῃηα οη [ἢς6 βϑδὴς 16ν6] ἢ 1 νγαὰθ {πε ουεῦ σουτί. 
Αραϊη, ἴτοπὶ (ῃ6 οὐΐοῦ σουτί δὴ δϑοθηΐ οὗ εἰρῃϊ βδίερβ. ψεηΐ ἃρ ἴο [88 
ραΐεννδυ ᾿ἰεδάϊηρ ἰηΐο ἴδ6 ἱππαὺ σουγέ (χ]. 31), δῃᾶὰ [6 ἱπηοσ οουτὶ 
νγὰ5 ΟἹ [ἢ 58 πι6 ἰθν6] 85 ἴῃς σαΐδνγαυ. ΕἾΠΑΙΪΥ, δὴ ἀϑοθηῖ οὗ ἴδῃ βίδρ5 
Ἰεά ἃρ ἴο ἴμ6 επίγδηςα ἴο ἴμ6 Βοιιβα [[56]{ (χ]. 49), ψ οι (ἢτ|5 βἰοοά 
ΟἿ ἃ ταϊβοὰ ρἰαιϊίογμι ἀῦονε ἴπΠ6 ἴἱπποῦ σουτί ΟΣ σαττουπαἀοὰ ἰ. Αο- 
οοτγάϊηρ ἴο Χ]!. 8 ἴῃ6 ἴδῃ βίερβ ἴο ἴἢ6 ἤουβθ ΨοῖῈ δαιὰ] ἴο εἰχ ουδ᾽ῖ5 
οὗ οἰενδιίοῃ; ἰξτη6 5ἴερϑβ ἰδσδάϊηρ θΡ ἴο [6 ρσαίενναγβ νγεσα οὗ [6 βϑῖὴς 
ἀϊπηδηβίοης πε ψοῦὰ τορείμοῦ διηοιηΐ ἴο ἡἰπα συ ]ἴ5, 50 δὲ (ἢ6 
εἰεναϊίΐοη οὗ ἴῃ6 μουξε αὔῦονε ἴδε ἰθνεὶ ουϊδίάε ἴἢ6 ϑσυττοιυηάϊηρ νν4]} 
(νυ. 5) ψουἹὰ Ὀ6 15. οὐδιῖι5δ.Ύ. Τῃ6 ψ}0]6 βἰπιοΐαγο ἰοσηηθα ἴἤγαα ἴοσσδοθϑ, 
ΘΔ 6} τἰϑξίηρ' αῦονα (ἢ οἴμεσ ἰηνγασάβ. 

ἐλο τλγεελοῇ ὙΤθδ βραοθ Ὀείνψεθη [6 δίερβ δηῃὰ ἴθ ρυδγάγοομῃβ 
ἷ5 οΑ]16ἀ {μγοβῃοϊά, Ὀεδίησ [υ5ὲ ἴῃὩ6 Ὀτεδάίῃ οὗ [ῃς ν 41}, 6 οὐ ϊ(8. 
ΕἸρ. 1 α. 
᾿Ξ» ἐλε οἱδεν ἐλγειλοά] ΤῊΪΚ 15 ἢο ἰγδηβαιίοη οὗ [86 οτἱρίηδὶ, νι ο ἢ 

ΒΥῃἰδοῖ 81} 15 ΘοάτΌΕῪ ἰσγϑῃβὶδίθα 8. ὍΤηδ ννοτάὰβ ἃ ὈΤΟΌΔΟΙΥ ἃ ρὶοϑϑ 
Ξυρρεβίεα ὉΥ ἴδε δλοῖ ἴΠαὶ [ΠΟΤῸ νγὰβ ἃ βϑεοοῃμὰ {πγεβῃο]α (νυ. 7). Ὅῃ6 
ἀεπηϊιίοι ““ὑτοαά᾽ 5 Ξυξρὶ οἴου, Ὀδοαιβ6, ᾿Πποιρἢ ἴῃ σεποσαὶ [Π 6 5ηη8}}6Γ 
ἀϊπηεηβίου ταϊρῃς 6 παιηθὰ Ὀγεδάϊῃ, δηᾶὰ ἴἢ6 Ἰδῦροσ οὔἊς ἰδηρίῃ, [86 
ῬιΌΡμεῖ ροίῃρ ἤόσῃ Ε. ἴο ὟΥ. “4115 τηδαϑιγοιηθηίβ ἴῃ ἴμαὶ αϊγοοϊίο 
“εηρτη᾽ (ν. 7), διὰ [16 ἀϊγοοιίοα Ν. ἴο 5. ““Ὀγεδαιῃ,᾽᾽ Ἄνθη βῃου]ὰ 
ἱς 6 16 Ἰάγροσ ἀϊπιεηβίοη (νυν. 11]. ὙΠῈ ψοσγάβ ἀγα ψνδηίίηρ ἴῃ ΓΕΧΧ. 

- 
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ἐτ67» 1116 σμδαθεΓ τυας οὴ6 τεαὰ ἰοηρ, δηά οῃς τεεᾶ Ὀ͵ΟΔΑ : 

δᾶ Ὀείνθθῃ τἢ6 {π||6 σα ΟῚ5 ύεγέ ἢνα ουδ][5; δηὰ ἴΠ 6 

Βεδὰ συ. 6 ἴῃ: δηᾶ ὯΘ6 πιθαευχθα Π0 ἐπγοβῃοὶᾶ οὗὨἨ ἴπ6 ξδῖθ ΟΣιθ 

τοθά. 
Ἴ. Ὑῇ ρυατάτοοτηβ. ΕἸἾρ. 1 δό. ᾿ 
ΘΥΘΙΥ͂ 6 ἐλανιδεῦ “͵85]) Απὰ {89 ψισγάτγοοσμι νγ88---βίπρ. υδεὰᾶ 

οΟἸ]οοιΐνεῖϊγ. ὙΠεβα ομαιηθαῖβ γαῖα υϑεὰ 85 56 θΟχα5 οὐ ρυλγάᾶ- 

Εἰο. 2. Τεμρι ε ουϑε. 

, “ἡ 
Ψ;ἤ:ἢ 
Ζ 
Ὥς 

930 

᾿ ἦ , 

..76 677. 
πππτ--- ----π---πς- -π 
ΞΞΙΞ-Ξ-- - ὩΞ-ὄ--.- τσ ὦ ---΄΄΄΄Ὡῤ΄΄΄--᾿ 
τ-τσππτ - - τ -- τε-- -- -΄-΄΄΄΄΄΄᾿᾿΄᾿᾿ῤῤ π΄ 
πᾳ αν ΞΞΞΞΞ- -σ-- -τ’ἴἝ. ΞΨῥι ἦἡ»͵,»͵͵-ΟΠ-π- π΄ 

ΤΟΟΙῺ9 (1 Κίπρβ χίν. 28), ψἤσετα (ἢ6 επρὶς οῇοθιβ ψαγα βἰδίϊοηθα ἴο 
Ῥτέβεῦνε οὐγάεγ δηᾶ Κεὲερ ἴδε μοῦβε. ΟὗὨ [686 σιυδγάγοομηβ ἴΠπ6γῸ ψγ Γα 
ἴῃγοθ οἡ δδοῇ εἰ4ε οὗ ἴπε σαΐθνναγ (ζ. 10). ΤΏΘΥ ψετὰ του! ἀοοΥῦς 
ἰονναγάς [ῃ6 ραίενΑΥ ἰπϑίάθ, Ὀδὶηρ ΤΏΘΙΟΙΥ ῥτοίεοιθα οὐ [δαί ο'άα ὉγΥ 
ἃ. ὈΔΙΓΙΊΟΙ ΟΥ ἔεῃοα (ν. 12), [15 δ] οννίηρ ἴῃς Κεορεῖβ {1}] νίενν οὗ ἴῃς 
ραΐεναγ. ὙΠαν Μετὰ ῥτονϊ θὰ ἢ ππάονν5 (σ. 16), ἀηὰ ροβϑι ὉΪγ 
αἵ τῇς Ὀαοὶς ἢ ἄοοτβ ἰεδαϊηρ ἰηΐο ἴα ουΐεῦ οσουτί (εἶ. ν. 13). ΤἼς 
τηδαϑυγειηθηῖβ 6 οὐ115 ἰοηρ δηα Ὀτοδᾶ σϑίοσ ἴο {86 'ΏΠΟΥ Δ͵ΘΆ. 

ὀεΐπυεερε {δε ἐζζε ελαρδεο} ἘΒείνεθη 06 πυλσάσοοια ῬῃΝΗἧἮδδ ἢνθ 
οαὐὈλῖ8. Βείνεο ἴνο ρυδγάσοοιηβ ἃ νγαὰ]}}-ἰτοηΐ οὗ ἔνθ οὐδὶῖ5 δορὰ 

δο 
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{Πτοϑῃοϊὰ οὗ ἴΠ6 σαῖς ὈΥ (ἢ6 Ῥογοῇ οὗἉ ἴῃς ρδαῖβ ψι τη φύσας 
οἣΘ τϑαεᾶ, δ πγεαϑυζεὰ δἷ5σο [ῃ6 ροζοὴ οὗ (ἢ6 ραΐα ψιῃίη, 8 
οηδ τεεα, Τθηδη τηϑαϑυγεα πα [6 ροτοῇ οὗ [ἢς ρδῖα, εἰρῃϊ 9 
οὐδ 15; δηα [ἢ6 ροϑβίβ [ῃογθοῦ, ἵνο συ ῖ5 ; ἂἀπὰ {Π6 ροτζοῇ οὗ 
[6 ραῖε τας ἰηνατὰ, Απηά [6 {π||6 σμδιθο 5 οὗ [ἢ ραίθ τὸ 
οαϑινασγα τύ67γ6 ἴὮγΘΘ Οἡ (ἢ]5 5146, δηα ἴῃτεε οἡ (παῖ 5ιάδθ: 
ἴΠ6Υ ἴῆγεα τὐέγ6 οὗ ΟἿδ Ιηθδάβιγα: δηα [Π6 ροβίβ δά οὔθ 
ΤΩΘΑΘΌΓΘ ΟἹ {Π15 5146 δηά οὔ ἰῃδί 5146. Αμῃά ἢδ τηϑδβυγεα 
6 Ὀτοδάιτῃ οὗ ἴἢ6 ΘηῸΥ οὗ ἴΠπΠ6 ραΐθ, ἴθ συδ1ῖ5; σμά τἢς 

[πὸ ραΐενγαγ. ΟΥ̓ ἰἢε5ε να]}-τοηῖβ [ἤθτα γεγο ΟὨΪΥ ἵνψο, Ὀδοδῦβε ἰδς 
συδτγατοοτῃβ σγεγα Ὀπϊ ἴσο. ΕἸἾρ. 1. ρὰ, 1ξ. 

Ζλγεελοία! ο7Γ ἐάε γα] Βεγοπᾶ [Π6 ἴῆτες σιιδσγάσοοιῃηβ. δπᾶὰ {πὰ ἵνο 
ἱπιεγνθηΐηρ ΨΜ8}1-ΠΟπῖβ ποτα ψγὰ5 δηοίῃει ϑρᾶοβα Ἵδ]Ἱθὰ ἃ [ἢ γσεβῃο]ᾶ, 
οὗ (ῃ6 βδῖὴδ αἰτηθηβίοῃβ 85 ἴμ6 ἤτβὶ (νυ. 6), ἰοδαϊηρ ἰηΐο ἴῃς ἴαῖρε δρατῖ- 
τηθηῖ ο4116ἀ [6 Ρογοῖ (Ψ. 9ο)ς.. ΕἸδ. 1, ὦ. 
2ογελ 977 ἑὰς ραίε το ϊ.} ΟΥ, Τοιυαγα ἐλε ἐμά, ἘᾺ.Ψ., ἰονατὰ [86 

Ὠουβα, Τπουρὴ [6 σοτγδοίΐοη 5 ΠαΥΪΥῪ ὨδΟθδθΑῪ ἰῇ ουμῃίαχ (χὶὶ. 25). 
ΤΠ6 56η56 5 (ἢ6 βδτὴθ ἰπ ΕἰἴΠΟΣ οᾶβα: ἴΠ6 ροτγοῖ, ἤρ. 1, Ἅ, οὗ [86 οιἴατ 
σαῖβ ἸΔῪ δἵ {πῸ ἱππεῦ επὰ οὗ ἴμς Ὀυ!άϊηρ, Ἰοοκίηρ ἰηΐο (Π6 σουτί, ψνὮΣ]Ὲ 
ἴῃς ρογοῦ οὗ [Π6 ἱπῆδὺ σαίαδϑ ἰὰγ αἱ (ῃ6 ουΐοτ ἐπα οἵ ἴῃς σαί6- 1] ἀϊηρ. 

8, 9. Τεθο νοῖβο5 ϑῃοιὰ τοδᾶὰ: Ἀπ μ6 σζηθαβιυσθὰ [119 ῬοΟΥΟΪ Οὗ 
189 γαῖο, οἰσηῦ οὐ11Β; δπᾶ [80 ρΡοπίβ ὑμοχϑοῖ, ἄο.---ἰ(ἢς ννογάς “1 η 
(ν. 8).. .«σαις᾽ (ἡ. 9) Ὀεΐηρ οἴμϊε4. ὍΠδ σοργίϑι 5 ἐγεὲ θη Πα οδηα 
ἴο ἴῃς ψοτὰ σαΐέ ν. 8 ψεπὶ Ῥδοκ ἴἰο 16 βατὴς ψοτὰ τ. 7, ἴδε οἰἶδυβα 
[ΟΠ] οννίησ νοι Ὠς τερεαϊε. ϑοόοῖῖς Μ55. δπὰ 4]} ἴΠ6 δποίθης γεῖ- 
βίοῃβ, Ἔεχοορῖ Τατρ., οἵηϊῖ. ΕἾΡ. 1, σε. 

ἐς 2ο:ἐς ἐλεγεο07) ῬΟΞΘΙΌΪΥ: ἴῃς ροβὺ---οἴηρ. ιδεα ςΤοἸ]εοϊνεῖγ. ΤῊΣ 
Ῥοβῖβ δῖα ἴῃς ρτγο)δοϊίϊηρ ννδ]]}-τοπβ. ΟΥ 181ὴ}05 οὐ δἰἴποσ 5ἰάβ οὗ ἴῃ ἐχὶϊ 
ΟΥ ἀοοΥ ἔτομι ἴῃ ρογοῦ ἰῃΐο [86 ουΐογ οουγῖ, ΕἸΡ. 1, 9. ὍὨ6 (Ὠἰοῖκ 6858 
οὗ 115 δὰ νγα5 ἔνο συ 5. | 

νγὰ5 ἐμιυαγ]) Οὐ, Τοτυαγα 16 ἑρμσίσς (Ὁ. 7), ἰ.6. οὰ [ῃ6 δπὰ οὗ ἴπ6 
σαϊονΑΥ Ὀυ]Π αηρ τονγατγά ἴῃς Ἰηϊοτίου, δηὰ Ἰοοϊκιηρ' ἰηῖο {π6 οαΐοσ οουτί. 
ΤῊΙΒ 15 ΒΡΘΟΙΑΙῪ τηθηϊοηθα Ὀδοδιιθα ἴῃ [ῃ6 ἱπῆοσ σαϊθνΥ Ὀυϊάΐηρς 
[ῃς Ῥοσο νγὰ5 Οἱ [δε 5:46 δΥΑΥ ἔγοση ἰἢ6 Βοιι56. 

10. ΤΠ πγθϑϑυγεῦ, Ὠανίηρ ραβϑθα {Ὠγουρἢ [ῃ6 οἷς ἰεηρτῃ οὗ [πὸ 
ραῖοναυ Κ᾿. ἴο Ὗ., πὰ παπιϑὰ δδοῇ ραγίἰσυ ασ [Ὠ]ηρ ΟἹ ΟἿδ 5146 οὗ ἴΐ, 
νἱΖ. 1ὨγεβῃοἹα (νυ. 6), συδτάγοοτῃ (ν. 7), γψ͵ὲὰ]] βρᾶοθ Ὀεΐνθο ριυδγά- 
Τοοιὴ8 (ν. 7), ἰΏΠΕΥ {Ὠγεβῃο]α ἴο ρογοῖ (ζ. 7), ρούοδ δπᾶὰ ἰἴ5 ροβίβ 
(ν. 8, 9), νὰ τῆεὶς ἀϊτηεηβίοηβ, πονν ϑἰαίοβ ἰμδὶ ποτ ψοῦα (ἢγδ6 
δυλτάατοομηβ ΟἹ δδοῇ ἰδ, 411 οὗ ἰδθ βϑῖὴξ 5ῖζεβ, ἀῃὰ 4150 βοπὶα οἴμοι 
Ῥοϊῃηῖβ. ΕῸσ {{|||6 σμβασαθοῖβ, ΚΌΒΣ ἀτΌοΣη8Β. 

ἐλε ῥοεῖίς λααὶ ογιό »ιεαϑ7 4] ῬΥΟΌΔΌΪΝ ἴῃς ““ΡῬοβίϑ᾽ Ποῦ δῖα ποῖ ἴπε 
͵ατὶῦ5 οὗ ἴῃς ἄοοτ οὗ [86 Ρογοβ (νυ. 9), Ὀᾳξ ἴῃς. νν4]]-ἰσχοῃΐῖβ ΟΓ βρδοαβ 
Ὀεΐνγθεῃ ἴἢ6 σιαγασοοϊωβ (Ὁ. 7), ΕἾρ, 1, σά, 16. Τμοῖε σψεῖὰ ἴτο οὗ 
1Π686 οἡ δδοῦ 5ἰάδς οἵ (ῃ6 ραϑβᾶρε, δδοῦ τὰ ἴηρ᾽ ἄνα συ 15. 

11. ὀγεαάίά ο7 {ἀξ οι» »})ϑ) Τῆδ ““Ὀσεδάιῃ᾽""--ἰὴς τηδάβισα ίγοσῃ Ν. ἴῖο 
5.--’οἴ ἴῃς ουΐδ46 δηΐγαμος ψγ858 10 οὐ 15, ΕἾΡ. 1, δ, 7; ἀπά τη νὰ 8 
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1. ἰεηρίῃ οὗ τῆς ραίδ, [Πἰτίθθη σα]ῖ5. ΤῊ Βρᾶςα δ]50 Ὀθεΐοσε 
186 1Ππ||6 οματα Ὁ6Γ5 ἐσᾶς οη6 σαῖς ομ ἐψὲς σἱάσ, ἀπὰ ἴῃ6 βσρβαςς 
τας ΟἿδ οὐδ᾽: οἡ ἴμαΐ 5146: δηὰ (6 ᾿{16 σμδι ῬΕ 5. Ζσέζέ 

13 5:]Χ ΟἸΙΪ5 ΟἹ [(ἢ]5 5146, Δηα 51Χ οΟὈ115 οἡ [πὶ 5146. Ης 
τηϑαϑυγαα τῃδη [Π6 ραΐδ ἔτοπλ (ἢ τοοῦ οὗ σμδ {{|ῚΔ Οὔδτ ὈΘΓ 
ἴο ἴῃς τοοί οὗ δηοίῃεσ: ἴῃς Ὀγεδαϊῃ τὐῶς ἥνε δπὰ νεῖν 

14 Ο1}115, ἀΟΟΥ δραϊηϑὲ ἄοοσ. Ηδ πγδᾶβς αἷβδο ροβίβ οὔ ἴῆσεο- 

[86 Ὀγεδάτῃ οὗ (Ὡς ραβθᾶρε 411] δἱοηρ, ὀχοδρί ρευμδρβ θείοις ἴδ σιετγά-, 
τοοιη8, ἴῃ6 ὈΔΥΓΙΘΥ ἴῃ ἔγοηΐ οὗ ψΕΙΟἢ οὐ ὈΟΓΙ 51465 οσοηίταςϊοα τ (τΌτὰ 
10 ἴο 8 ευὐ1ῖ5 (ν. 12). 

ἐερερίλ οὗ ἐλε ραζε] ἴῃς ζαῦθυαυ. Ταῖς 5ἰαϊειηθηὶ [πὲ ἴἢ6 Ιδηρτῃ 
οὗ [86 ραϊεναῦ γὰθ 13 ΟΟὈ115 15 ὙΘΙΥ Οὔδοιγα. μα ἰδηρίῃ οὗ δα 
ΑΙΕΝΔΥ ψᾺΒ5 50 ΟΌΡΙ15 (ν. 15). “1οηρίῃ" ἰ5 ἃ τρθαβυσοιηθηΐ ἔγοτι 
Ε, ἴο ΚΝ"., δῃὰ σαπηοὶ Ὀε ἴδίκεῃ ἴῃ πε βεηβε οὗ ““μεῖρῃι." [{ μᾶ5 ὕθθῃ 
βυσρεοίοα [Βαΐ Ροβϑιθ]γ ἴ[ῃ6 }0]6 ραΐε ΝΥ οἵ 50 οὐδ᾽ῖ5 νγὰβ ηοΐ οονεγοϑά ; 
(Πδὲ ἰξ σοῃδίοιθα οὗ ἃ οονογϑα ρογίΐοῃ αἱ δδοῦ δηὰ, σι δὴ υπτοοίεα 
5ρᾶσε ἴῃ [86 πυ]44]6, δηὰ (μαι [15 σονεγοὰ ροχγίΐοῃ 18 ἤθσα γείεγθα ἴο. 
Βυϊ πο στουπηᾶ δρρεᾶδγβ ἴον Ἷδ] ηρ οἠα ραγί οὗ 86 ραϑϑθαρὲ ἴἰῃ6 ραίθνατ ; 
δῃὰ (τοῦ [Π6 συδτγαγοοτηβ δηᾶ ἰηϊεγιηδαϊδία σρᾶσε ψασὰ ργον ἀθὰ 
ἢ νιηάονβ, ἃ δοϊ ψ ὨΙΟὮ βυρρεβίβ ἴμῃδὶ ἴΠ6 Ψ ῃΟ]6 νὰβ τοοίβα ονοσ. 
1ΧΧ. τεδὰ οσ ρΡουδδρϑβ ἱπίεγργείθα ““Ὀγεδαῖῃ,᾽ νυν] ἢ 15 Θαυ δ} οὈβοῦγα. 

12. “ῥαεέ.. ὀδίογό 166 ἐδ εὐαηιόεγ}] Α ὈΔΙΤΊΘΙ ὈΘΙΌΣΤΘ [806 ρσιιδγά- 
ΣΟΟΣΏΒ, ΟΣ0 ΟΌΝ1ῦ, ΕἸΡ. τ, χο, ἀὲ, 21. ὍΠα τηϑδηϊηρ ἀρρϑᾶῖβ ἴο Ὀ6 (Πδῖ 
1.6 Ὀδυτίοῦ ἴοοῖκ ΑΝΔΥ ἃ συ]: ΟἹ ΘΑΟἢ 5ἰἀ6 ἔγοστα ἴ[ῃ6 ραϑβᾶρε, τεἀπυοίηρ 1ἴ 
ἴτοῖη τὸ ἴο 8 ον]ῖ5 ορροβίία ἴ[Ὡ6 συάγάοβαμρεῖβ. ΤῺ μεῖρῃϊ οὗ [6 
ὈΑΙΓΙΟΙ που] ἃ ΡΥΟΌΔΌΪ ποῖ Ὀ6 ΨΕΙῪ στοαί. Τἢδ τηεᾶϑυσα οὗ “4 οὐδ 10᾽ 
σδῃ ὨΑΙΑ͂ΙΥ Ἀὲ (δε Ὠεῖρῆϊ, 85 411 [86 πηδαϑυγοιηθηίβ γα ΐοσ ἤδγα ἴο Ὀσθδαάιῃ. 

18. ΤἼα ραῖς ὈΠΠάΐηρ γ͵ὰ8 25 οὐδ᾽ 15 ΔΟσοββ, ἱ.6. ἔγοτῃ ἴ86 ουἰπ!ἀα 
Ν. ἴο ἴ!6 ουϊϑ]άα 5, Τα τηδαςισγειηθηΐ 15 της ἔτοτη στοοῖ ἴο τοοῦ οὗ 
ἴῃς ρσυδγάτοοηβ. ἊΧΧ, τεδᾶὰ οὐ βυρβιϊτυϊεα ““νγὰ]1}} ἴοσ τοοῦΊ, Τα 
τηθδηϊηρ 15 Οοἷἶθασ, ΤὉΤῆα πηδαϑυγεοιδηΐ ἰη51]ἀς ννὰβ (ἤγεα οὐδ ὶῖ5. 655, νἱΖ. 

6 1ο, ἃ ρυλγάτοομιῃ οὐ Θδοῦ 5146 6-6, ἰῃ 411 χ22, Ἰεανίηρ [οσ 
δ οἢ Ὀδοῖς ννα}} τὰ οὐ 115, υϑ. 21, 25, 20. 

ρον αραϊηοΐ «(007] ΟΥ, οῤῥοτίίε ἰο ἄἀοοσ. ῬοββίΟΪΥ δας συδγάγοοτῃ 
ου Ὀο( 51465 οὗ [πΠ6 ρσαίενναυ Πδὰ ἃ ἄοοσ ἴῃ ἴῃς Ὀδοῖκ νγ}8}} ορεηϊηρ ἰπῖο 
[πΠ6 ουΐεοσ οουγί. ΟἸΠΕΙΞ 1655 ΠΑΓΌΓΑΙΙΥ συρραβὶ χες ἄοους οὗ ἴῃς ραΐα 
ἸεηρίνγαΥβ, νἱΖ. (αὶ Ὀείοτο ἤχϑϊ {πγοϑῃο]ά, ἐμαὶ Ὀείογα ἱἤΠ6Ὶ ἰὨΓΘΞἢ- 
οἷά, δηᾶ ἴῃς εχὶϊ ουἱ οὗ [ῃΞ Ρροσοῆ. 

14, ψεῖβα 14 5 οὔβουῦσθ. [Ἃἢ ἴῃς ἢτβὶ ρΐαοα ““ἢθ τηδάθ᾽ 15 βὺ3- 
Ῥίοΐοιι5, δνεσυνθεσγα εἶδα ἰἃ 15 “ἢ τηβαϑυγοᾶ." [Ι͂π (16 βεοοῃᾶ ρὈΪ]δοα 
186 πυροῦ ὅο οὐ ᾽15 ἰ5 Ἰποοταρυεῃθης 0 ]6. ΤΟ Ἰάθα ἴμαὶ [μ6 ““ῬοΞβῖϑ᾽ 
Ὅ6ΓῈ Ρτοϊοηροά πο ΡΠ γ5 οὐ δυο ἃ μεῖρῃςϊ 5 δἰϊορείδοσ σα ρσο Δ Ὁ ]6. 
Βεβίά6β, [μ8 ““Ροβίβ᾽᾽ ἅγα δοσυγζαίε!υ ἀἰβερυ 564 ἔγοτῃ ρ1114γβ, ἴοσ ψμοἢ 
ΔΠΟΙῖΠοΣ ψογὰ ἰβ ἐπιρἰογεὰ (νυν. 490). [ 15 ἴο ὈεΕ ορβεγνεά [μαΐ (86 
ΤῊ ΑΘΊΣΟΣ ἢχϑὶ Ῥᾶ5565 Ἰὴ ἔγοὰ Ε'. ἴο Ὗ). δ᾽οηρ οὔβ κἰάς οὗ ἴπ6 σαί, 
το Ποηΐηρ [86 ἀϊδογοηῖ {ππρε ἢ [ΠΕΣ αἰτηθηβίοης οὗ ψν ϊο 1 ννᾺ5 
οοτηροβθᾶ. Ἡνίηρ τοδομεά [86 Ῥοσοῖὶ δ ἴῃ 6 ἴἤηευ ἐπα ἢδ σείῃτηϑβ, 

ΩΝ 
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ΘΟΟΙΘ σΕὈΙ115, σνθὴ ὑηΐο ἴῃ6 Ροβί οὗ ἴῆ6 οουτὶ τουπμαὰ δδουϊ 
[η6 ραῖϊθ. Απάα ἔγοτῃ [6 ἔδεε οὗ ἰῃ6 ραΐε οὗ [ηὴ6 δπίγδησθ 
αηΐο [6 ἔδοα οὗ [Π6 Ῥοτοῇ οὗ [ῃ6 1Πη61 ραΐδ ὥσεγε ΒΓ συ Ρ15. 
Απά 2λεγ6 τῦ878 ἩΔΤΤΟΝ ΜΊηονν5 ἴο [η6 {||6 ΟΠδι οῖβ, δηά 
ἴο {ΠΕ Ροϑβίβ ψ] ]η ἴῃ6 μαῖα τουηᾶ δρουῦΐ, δηὰ ΠἸΚανῖ86 ἴο 

ποῖϊΐϊησ ταὶ ἴῃ6 ἴνο 514ες οὗ {πΠ6 ραΐενναν ψοσε ἴῃ 4]}1 στεβρϑοῖβ δ᾽ ἶκα. 
ΤΒδΩ ΠΌΤ] Φ. 11 Οηνδσγας ἢδ ρῖνεβ ᾿θαϑυγθιηθηΐβ οὗ (η6 ὀγεααἀ οὗ 
νδτίοιιβ ρασχίβ οἵ (ες ραΐενδαυ, [(ῃ6 δπίγδηοα (Ψ. 11), [ἢ6 οοπίτγδοϊίοη 
ΟΡροβὶίε [6 συδτγάτοοχῃβ (Ψ. 12), ἀπ ἤπΆ}}ν [Π6 Ὀσγθδάίῃ οὗ [ῃ8 ψ 80 ]ς 
σαῖε Ὀυϊάϊηρ (᾽ν. 13. ὍΝΏΙΘ, ἤόνψανοσ, [6 Ὀγεδάτῃ οὗ 411 οἴμοῦ 
Ῥατγίβ οὗ ἴῃε ραΐθνψαυ ἢδ5 Ὀεεῃ ρίνθη, ἰῃαὶ οὗ {Π6 “ῬοτοΒ᾽᾽ δἵἴ [η6 ἰπῆθσ 
δηἀ ἢα8 ποῖ δε χτηδβηςοῃθά, [Πουρἢ 15 Ἰεπρτ ἔγοτῃ Ε'. ἴο Ν., ΕἸρ. 
Ι, 7172, ἍΔ5 5ἰδίθα ἴο Ὅς 8 ουδ]ῖ5 (ν. 8, 9). [ἴ 15 Ργοῦδ 16, ἰμογείοσο, 
[δὲ Φ. 14 ΒΌΡΡΙ165 [815 τηϑαϑυγοηθηῖ. ΒΘπάοσ: δηἃ ὯΘ τηθΑϑηχθᾶ 089 
ῬΟΙΟΙ, 20 οὐ 18---τοδάϊηρ ογεά (1] Αγ), ἔοσ 20.5.5 (1 } τ), δηὰ 20 
ἴοσ όο, πῃ Ὀοΐϊῃ οα8ε5 ἢ ΓΧΧ. Τῆς 20 81:6 ἰηβίἄθ σῃρϑαςυγζοιηθηΐ, 
Ν. ἴο 5.; 22 τ ρῆϊ ἤᾶνε Ὀδθη δχρεοῖϊεα, ἔογ ἴῃ Ῥδοὶς ψ4]}} οὗ (ῃς 
συδλτάγοοιῃβ ψνὰ5 τὰ οὐδὶῖ5, Ὀὰϊ ἃ Τμδιῦοσ Κ ἴῃς φῬοσοῖῦ υβοὰ ἰοῦ 
ἈΞΒΘΙΔΌ]165 8δηα ἔδαςίβ (χ]ῖν. 3) τϊσῃϊ Μ)ὸὶ}} ἢᾶνα ἃ ψ4}} οὗ δὲ οὐδὲῖ5 
(Ὠ]ΟΚ, ἃ5 ἴῃ ροϊηϊ οἵ ἔδεϊ ἴῃς νψ4}} ἴο {πη6 Ν. νγᾶβ ὑψο οὐ 8 (ν. 9). 

ἐυδρ τρρείο ἐξ 206... ρα] Αἱ ΔΗΩΥ ταῖθ ψ ἢ Ῥγθϑθηΐ ροϊητηρ: αηα 
::29 (Του Βῖηρ ΟΠ) ἐἠέ 20:ἐ τυας {δέ εομγέ.. ραίξ. 1ἴ ἰΒ Ῥγορδῦ]θ, ἢον- 
Ἔνεῦ, ἴμδὲ “Ῥοβι᾽᾽ 15 εἰἴοσ τερειπίοη οὗ τηζο, δῃὰ 5ῃου]ὰ Ὀα βίπιοκ οὐ, 
ΟΥ̓ ΕἾἶ56 (δαΐ 1ἰ 15 ἃ οοῃβεαυσόποα οὗ (δε ἴα]56 τεδαΐϊηρ “"Ῥροβίβ᾽᾿ ἴῃ ἢγϑῖ 
οἰδιιςθ, δῃὰ βϑῃου]Ἱά ΡῈ γεδὰ “"ροσοβ᾽ δ5 ἴῃϑσξ (30 ἰῇ ᾧ. 37). Τῇε ἰδίου 
15. ἸΏοΥα Ῥσόῦδῦ]ε : μα τέο (Δἀ]οἰπἰ ρ)ὴ δε 2ογελ τυαᾶς ἐἦξ ερπεγέ, γοιρρραὶ 
αὐοιέ ἐδε ραίςφ. ΤῊΘ οχηϊβϑίοη οὗ ὑσερ. Ὀεΐοσε ““ραίε᾽ ἰ5 ἀϊβου]ῖ, ὕαὶ 
οὗ, δος. 1 Κίηρϑ νἷ" 5, ἀπὰ [86 τῆοσε σερδσκαῦ]α οαβα ΕΖεὶς. χἹἹ]. 17. 
[ΧΧ. τοδὰ ἀϊβεγθηιγ, δῃᾶ ὅ.υγ. νδηΐβ (ἢς οἴαυδα. 

16. Μεαβυτειηθηΐῖ οὗ [86 ψ 8016 Ἰοηρίῃ οὗ [86 ραϊο- υυ ] ἀὴρ, 50 
οΌ (5. 

ἐλε αε οὔ λέ ραζε) 1.6. [ ουϊδίάςα ἔγοηῖ, 
7)ω οἵ 4λεογεᾷ οὐ ἀπ ἐργιθν ραϊε} ἴ.6 186 ἴγοῃῖΐ οὗ [ῃ6 ῬοΙΟΣ δἱ ἴῃ ἴπηεῦ 

ἐπὰ οὗ ἴῃε ραί6. ΕἸΓΠΟΥ “ἸΏΠΘΙ ραΐθ᾽᾽ ΠλΘΔῺ5 ἱπη6Ὶ ραᾶζὶ οὗ ἴῃ6 ραίε, 
ΟΥ “μη ογ᾽᾽ τηθδηβ (Ἰγὶηρὴ ἰονασὰβς ἴῃς ἰποιάθ, 5 ΧΧ, Ἐτοῦ (Πς 
ουίβίάε ἔγοηὶ οὗ ἴδε ραΐς ἴο [86 ἱπηοῦ ἐτοηΐ, ᾿γίηρ οἡ [6 σουγί, νγὰ5 
0 οὐδ]5. Τα βεῆβα 5 οἴδασ ποιρὴ [86 [αχὶ ἸΏΔΥ δρᾶ 5]Π]}ρῃϊ δἰηθῃ- 
δίίοῃ. 
16ἀἁ ΤῊς ἀεβουρίίοη οὗ ἰἢε ραϊεναῦ Ὀυ] ἀὴρ σοποϊαθ5 1 ἃ τοΐ. 

ἴο (6 ΨΥ ἰῃ ψδϊοῦ 1 5 Πρ ϊεά. 
παγγσιυ τυϊμαστυ}] ἩΘὉ. εἰρεεά, ἰ.6. ἰαβῖεπεά, ἢοῖ σᾶρϑ0]6 οὗ Ῥεϊῃσ 

ορεηδά [ἱκὸ ογάϊῃδιυ ψίημάονγε (2 Κίηρβ χὶλὶ. 17). ΥΙπάονβ ΨαΊα 
50ΔΠ]ῈῪ οροηΐηρβ ψ τ Ἰαιςα- οῦκ. Ηδτα [ΠΕΥ̓ ΤΥ πᾶνε Ὀδθὴ Ιοορ- 
Βοϊεᾶ, νιάδηϊηρς οὔ ἰονναγὰ [86 ἰηϑ46. ΕῸσ {1||6 σῃδιηροῖβ, ζαδχγὰά- 
ΤΟΟΙΏΒ. 

ο ἐλδῖγ 0515] 1.6. ἴ1ῃΏοβα οὔ ἴῃς συδγάτοομηβ. Τῆς τεῖί. 15 ἴο ἴῃς 
5 οὐδὶϊ [Ὠ1ΟΙΚ ν4}} ἰτοηΐβ Ὀεΐνγεεη ἴῃ συδγάτγοοιηβ. (. ν. 10. 
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(ὴ6 δ΄ῖοῆθε: δηὰ ψιηάονβ 20 97.96 τουηά δρουΐ ᾿ἱηννασγαᾶ: δηα 
ὩΡΟη ἐσέ ρΡοβὶ τὺφ76 Ῥαϊτη (τ6 65. 

1 Τῆρδη ὑτγουσῃΐ π6 τὴς ἴηἴοὸ [Π6 ουϊνψαγά σουτί, δΔηα 1Ιο, 
μἠεγε τῦῦῦό σΠΑΤΔΌΘΓΒ, δΔηα ἃ ρανεηιθηΐ τηδάς ἔοσ ἴῃς σουγί 

ο ἐλε αγελέ] ῬτοῦδΌΪΥ : δηὰ ἴἤο Ὅ.9 Ῥοσοῖ ὑμοσοοῦ, ἱ.6. οὗ {δὲ 
ραῖο. ὙΠοΙα ἦα ἴῆγεθ 'νογάβ ἴῃ (15 σμδρίοσ ψ βοὴ ποεὰ ἴο Ὀ6 α15- 
εἰηρυ ϊθηθά : (1) “Ῥοκι᾽" (411), [ὰ6 τηϑδπίηρ οἱ ψΒΙΟὮ 15 σεται ἔσοηὶ Ψ. 9. 
11 τρδδης [86 ἔγοηΐ ἕδος (ΠῚ πη 655) οὗ ἃ ψ8}} [αὶ ρτο͵θοῖβ ἑογυνασά 
(ν. 9), ἐϑρθοίδ!ν ἴῃ6 ͵απὴρ (οῃ εδοὴ 5ἰ46) οὗ δῷ επίγαποθ, 6... χὶ. 48, 
οἵ [με δηίγδηοα ἴο ἴπ6 Ῥογοῦ οὗ ἴ[ἢε Ὠουδβο, δηὰ χ]ὶ. 3 οἱ ἴδε δπίγδῃσθ 
ἴο [ὴὩ6 Βοιβε ἰίβεὶΐ, οἷ. σ Κίηρβ υἱ. 321. [Ι{ βθϑῃβ δἷβο οασΐδ: ]ν υϑεὰ 
οὗ τῆ6 ἔτοηι (πο Κη 655) οὗ ΔΩ νγὰ}} [Παΐ βρτίηρβ ἑοσγινασά, ἴπε Ἂς οὗ 
ὙΠ Οἢ ὈουπΠα5 ἃ 5ρᾶςθ, δῃη 50 οὗ (δ6 ἔγοηίβ οὗ {86 νγνα}}5 ψῃϊοῖ θουπάοα 
1ηε συδτάτοοῃ!β (ρτενίουβ ἢοΐα δηᾶ ν. το). (2) Τα βεσομὰ ἰ5 ““ροσοΒ᾽" 
(α]Ατὰ), ἴῃ6 τηοϑδηΐηρ οὗ ψὨΙΟὮ 15 4150 οἰεᾶσ. 1ὲ σχείειβ ἴο ἴῃς Ιασρε 
δΔραγηθηΐ ν ὨἸΟἢ ἰΔῪ δ [86 ἱπῆθσ δηὰ οὗ [86 ουεσ ραΐε (ζ. 8, 9), δῃὰ 
αἱ ἴῃ6 ουὐἵΐες δῃὰ οἵ ἴΠ6 ΠΟΥ ραΐθ, δηα δἷβο ἴο ἴπε δραγίσηθηϊ τς ἢ 
(οττηδὰ ἴδε ουϊτοβὶ οὗ ἴῃς ἴἄγχοα αν ϑοηβ οὗ [Π6 ἤουδα (συ. 48). (3) ΤΠ6 
(τὰ ψογὰ ἰβ. [ῃαἰ τεηδοσεδ “"δύσῃ᾽᾽" (αι), Εἰ. . πιᾶτρ., σοϊοπηδαα. 
ΤῊΣ ἴοστῃ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪ]Υ ἰπ τ 5 οὨαρίετγ. . ΤΟ ρῥυποίυδίοτβ αἰνγαγβ τϑκα 
ἴι ρίυχ, {πουρὰ ἴῃς ἴαχὶ ἀρρϑδῖβ ἴο τηδῖκα ἰΐ βἰηρ.: εχοθρί χὶ]ὶ. τό, 30 
(ίδπι: ῥίυτ. ; ἴῃ Χ]]. 15. τηᾶ5. Η]. οὗ υ]α τ). ὍΠαβα Ρ]υΓα]5 ἀγα οὗ ἀουί]} 
Θυιοητίο 7. [Ιἢ τεραγὰ ἴο ἰΠ6 ννογσὰ Σξ δρρϑᾶδγβ, (1) (δὶ ἱὲξ 15 οἱ δασὶν 
αἰξεϊηρσυϊϑηεα ἔγοσῃ ““ροβι᾽" (411), χ]. 21, 24, 290, 33, 36. (2) Τῆς {ΧΧ. 
ἄοεβ ποὶ πον [6 ῥχοηυποιδίίοη φέσϑὲ, πὶ ΟΥΤΩΪΥ ἰγδηβ] τεγαϊίηρ σέέαηε. 
(3) ἔνεῃ Ηξε. υδε5 σέζανε ἴῃ ἴδ βεῆβα οὗ τηέσϑξ (ρου), 6.0. σασί δ ]Υ 
χὶ. 31, 34, 37 (αῃρὰ ῬΧΟΡΔΌΪ χ]. 23, 26), ψῇοεα ἰἴ ἰ5 βαἱὰ τἴῃδί [86 
“ἐροιοἢ ̓ (αἰϊατ) γχαὰβ ἰοναγὰβ ἴμ6 ουζοῦ σου, ὙΒΕΙΘ 18 0 ενἱάδηος 
αι τμ6 ψοσγὰ ἢᾶ5 ΔῺΥ οΟἴπεσ βεπβε ἴῃδπ ““ροσοῃ. “ ΤὮε ργοπυῃοίδιϊοι 
δἰἰατὰ (δ᾽ πὶ) 15 Αϑϑυσ. αἷβο, ἴμ6 ψογὰά τηθδηΐηρ “"δηγιμὶηρσ ἴῃ ἴτοπὶ "ἢ 
(Ετά. 12ε]., Βαεγ ΖΦ σεξ.). 

αραἱ τοϊγοτυΣ] ῬΥΙΟΌΔΡΟΙΥ : δηα 2.4 τυϊμαάζτυς. 
εδοὴ 209 “γετε ραδρὲ ἐγε55] Τα ““Ῥοβιί᾽ Βεσε ἰβ [μαὲ οἵ Ὁ. 9, νἱζ. (ῃς 

411 [τοηΐ ΟΥἁ ᾿Δ ΟἹ Θδσἢ 546 οἵ ἴῃς δρτεϑ5 ἔγοιῃ [86 Ῥοσοδ ἴηΐο 
(6 ουἵος οουτί, ΕἾΘ. 1, “9. ΤῊΪ5 δοῃς νγᾶβ ἀδοοσαίεα ψ ῥα] τὰ ἴγθ 68. 

17---Δ}]Ϊ. ΜΕΑΘΟΒΕΜΕΝΊΤΘ ΟΕ ΤῊΞΒΞ ΟΥΤΕΕΞ ΟΟΥΕΤ ΑΝῸ ΒΕΜΑΙΝΙΝΟ 
ΘΟΑΤΈΞΒ. 

11. ομέισαγα ε01471} ΟὟΤΟΣ σουτί. ΤΕ ρσορμδὲ ραββεὰ ουἱ οὗ [δε 
Ραῖῆνναυ, ψ μετα ἢς Βαὰ ΠϊΠοτῖο Ὀδθη, ἱπίο ἴῆ6 ουξεῦ οουτ. Βουπά 
ἀῦουξ οὐ 6 ἰηδιάθ αὐ ἴδ 5υγγου!ηρ᾽ γγ8}} οὗὨ 1815 σουτίὶ (ζ. 5) Ψ 85 ἃ 
Ῥᾶνετηθηῖ, ΡτοΌΔΟΪΥ οὗ βίοηε, ΕἾρ. 3, Β, αμβά ου ἴδ ρανειηθηΐ σμδη θεῖ, 
{ΠΥ ἴῃ πυμρεσ, ΕἸρ 3, Ὁ. Τα σδμδγήρεῖβ τῇ σουπὰ (ἢ6 νγ8}} οὐ 
ἴγεα 5465, (6 ΝΥ. Ὀοίηρ οοουρὶοα ἰῇ οἴμοσ Ὀυλάϊηρβ (χὶϊ. 12). 
Τὴ ΒΔ οΥβ ΜΕΥ  ὈΥΟΌΔΟΪΥ ἀὐξὰ, ἴοσ τηθοϊηρϑ δῃηᾶ ἰεαϑίβ; ἴῃς δῃοίθηϊ 
Βρἢ ΡΙδςεβ μβδά βιοἢ} ἃ ἔδβαβὶ σμδιηροσ (1 ϑδῖῃ. 1Χχ. 22), οἷ. [6ζ. χχχν. 4 
(χχχνὶ. το)ὴ. [ἰ 15 οί βίδιεἀ ον ἴπ6 σῃδιηθθιβ νγαγα αἀἰβροβθα, τ ῇοθῖῃοΣ 
ΒΡ ΟΥ ἰῇ ὈΪΟΟΚΘ ὙΏΘΥ ΨΟΙΘ ΔΡΡΑΣΘΏΓΥ οὗ βϑνοσαὶ βίοσθβ (Χ] ὶ, 6), 
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ΤΟυΠα ἀρουΐ: [ΠΙΓῪ ΟΠδΙΆ ΕΓΒ 10 675 ὉΡρΟῚ [6 Ρανειηθηΐ. 
Απα τΠ6 ρανειαθηΐ ὈΥ [Π6 5146 οὗ [πΠ6 ραίβϑ ονεσ δραϊηβί 1ῃ6 
Ἰδεηρῖῃ οὗ [δες ραΐες τῦᾶς ἴῃς Ἰονεσ ρανθθηί. Τῆθη ἢ6 
πηδαϑιγοα τῆς Ὀγοδάϊςῃ ἔτοπι [Π6 ἰογείγοηϊ οὗ 186 ον σ ρδίδ 
πηΐο ἴῃς ἐογείσγοηϊ οὗ [ῃ6 Ἰπηθῦ οουτὶ ψιπουΐ, δὴ υηαγοά 
σμ115 Θαϑίζσαγα δηλ που εσα7Ω. 

Ὀυὶ ἀϊᾷ ποῖ ΟσΟΌΡΥ [86 οοσποῖβ οὗ [ῃ6 νν8}1, ἴῃ ψὨΪΟΝ ΝΠ δὰ ΘΙ 
5ἰἰυαϊοα (χῖν!. 21--24). 

18. Βομπάόγ: δὰ 108 ρανδοιηθῃῦ ΜΒ ὉΥ πὸ 5146 οΟΥὮὨ 19 σαῖθα, 
διοῦε. 1.9 Ἰοπρὶ οὗ [580 ραῖθδ, ἴο τ]ϊῖῦ, [89 ἸΟΎΤΟΣ ρϑνθσιθηῖ. Τῃα6. 

Εια. 38. Τεμρι ε Οουητβ. 

ο Ί ΚΖΖΖΖΦΖΦΖῳΦΖΚ Χμζζζζζζζχζ ᾿ς χζζζγε ΏΖΖΖΖ ζζΖΖΖφΖΖΖοἭΖΖΖοο,ο ΧΩ ἐσ ζσς σοσ 
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νειηθηΐ ἰ5 οδ]οᾶ “Ἰονγεσ᾽" Ὀδοᾶυβε ἴἢ6 οὐΐεσ σουχί ΙΔΥ Ραῖονν τὰς 
ενεὶ οὔ [6 ἱπῆοσ (συ. 34); 1 εχιεμά δὰ ἰηΐο ἴδ σοουσί αἱοὴρ ἴῃς ψῇο]ς 
Ἰεηρίῃ οὗ (με ραΐενδυ, δπὰ νὰβ [μεγείοσγε ({πῈὸ6᾽ ουϊασ νν8}} Ὀείηρ 5Ὁ- 
ἰσαοί6 4) 44 ουδ115 Ὀγοδά. 

19. ΤῊα “Ἰονεν᾽ σαῖς ἰβ [Ὡς ουδεῦ ραία (ου υ. 18). Ετοῖὰ [δε 
ἿΏΠΟΙ ἔγοπὶ οὗ 1ῃ15 ραΐε ἴο ([η6 ουΐεῦ ἔτοηΐ οὗ ἴῃς σαῖς οἵ 106 ἱπῆδγ 
οουτὶ δοίη 1ἴ ννᾶ5 τοὺ οὈΡ (5. 

σασίννατα αϑἋα΄ πογέλννατὰ) Οὐ, ογΚ δέ ἐασί απο] οὨἡ δε πογίὐ. ΤΒ6 

9 
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ὃ. ΑΠπα [ἢ ραῖο οὗ (ῃς οιϊννατά οουτγί [πὲ Ἰοοϊκοα ἐοννασα [Π 6 
ΠΟΙ, 6 πηραϑυγοα [ὴ6 Ἰἰδηρίῃ {πεοθοῦ, δηὰ ἴῃ Ὀγεδαάϊζῃ 

ο. [1ῃΠετοού Απά 6 1{π|Ὸ σαι ρεῖβ (Ὠετεοῦ τὐέγέ ἴἤγεθ οἡ 
[Π15 5146 δηὰ ἴὔγεθ οὐ ἰῃδῖ 5146 ; δηά [ῃ6 ροβίβ [πεγθοῦ δῃηὰ 
[Π6 ἀῇο 65 {πεογεοῦ ψεγα δίϊεσ [Π6 στηθᾶβυγα οὗ ἴη6 ἢγβι ραΐε: 
[86 Ἰδηρίῃ {πεγθοῦ τας αγ ουδ115, δηὰ της Ὀγαδάϊῃ ἥνε δπὰ 

22 ΘΩ͂ οαδ11ῖ5. Απά [Π6]γ ψιηάονβ, δηά. [Π6ῚΓ ῇομ 5, δηα 
ΠΕΣ ΡΔ]Πὶ ἰγθθ5, 2047γ6 δε ἴῃ 6 τηδάβυσα οὗ ἴῃ6 ραΐα τῃδὲ 
Ἰοοκοίῃ τονναγάς ἰῃς δαϑβῖ; δηᾶ [ὯδΥ ψεηΐ ὉΡ υηΐο 1 Όγ βδόνθῃ 

43 βίδρϑ ; 8η4 {86 ἀτοδεβ {μεγεοῦ τσόγέ Ὀείοσε ἤθη. Απᾶ 16 
δαῖδ οὗ ἴῃ6 ᾿ἸΏπΕῚ σουγί τυ ΟΥΕΙ Ἀραϊηδί [Π6 μαῖα ἰοχαγὰ τ 6 
πουῖῃ, δπα ἰονψασγὰ ἴῃς δαϑί; δῃᾷά ἢδ τηϑδϑιγεα ἔγο ραῖα ἴο 
δαῖα δὴ υπάταα σἰ01{8. 

4 Αἔετ [Παΐ 6 Ὀτουρῆϊ της ἰονατά [ἢ6 δουϊζῇ, ἀπὰ Ὀ6Πο]4 ἃ 
σαῖα τοναγα ἴἢ6 δοιἢ : δηα ἢ6 τηδαϑυγεα [Π6 ροβίβ ἰμθγεοῦ 

95 Δηα [6 ΔΙῸἢ65 [πογεθοῦ δοοοσαάϊηρ ἴο ἴἢ656 πηρᾶβιιγοθ. Απηά 
ζλεγ7γὲ τῦέῦέ ΜΙΛάονν5 ἴῃ 1 δηὰ ἴῃ ἴῃ6 δῖ μ65 πεγοοῦ στουηά 
ΔΌοαυϊ, Κα ἴῇοβα ψιηάονβ : [ῃ6 Ἰδηρτ τας ΒΥ οὐὈ115, ἀηα 

«6 1ἴὴ6 Ὀτοδατῃ ἔνα δηᾶ ἔνεηΐγ οὐδιῖ5. Αηάᾶ ζλέγε τῦεζέ βενθῃ 
Βίδῃ5 ἴο ρὸ ὉΡ ἴο 1ἴ, ἀῃὰ (6 δίοῇδθβ {μοσθοῦ τοσγό Ὀδίογα 
[δῖ : δηά 11 δὰ ρδὶ]πὶ ἴγθ 65, οὔθ οἱ [ἢ]5 5166, δηᾶ δῃοίῃογ 

17 ΟἹ ἰδαΐ 5146, υροὴ ἰἢ6 ροβίβ [πθσεοῦ, ἊΑμὰ Ζήδγεέ τσας ἃ ραῖε με] 

νγογᾶς ἀγα Ἰοοβεῖὶγ δρρεπᾶεᾶ, ἴῃς ροϊηί5 Ὀεΐπρ' βίαϊε ἔτοτῃ Ὡῖο ἢ ἴῃς 
ΤΘΑΞΌΓΕΙ ἢ 5 Ψ6ΓΟ ἴα Καη, νἱΖ. Εἰ. δῃᾶ Ν. (νυ. 23). 

420. Ἴῆε ἀϊπηοηβίοπβ οὗ ἴῃς Ν. σαΐε γεγο 85 ἴοβε οὗ ἴπ6 Ε'.. ραίε. 
21. 2}2ε πὲ ἐλανεδε 5] ΚΌΔΣἀΥΟΟΣΩΒ. 
α»ρα ἐδέ ἀγελές ἐλεγε0 7} ὍΘ ῬΟΣῸᾺΒ ὕθσθοζ. ῬυΟΌΔΟΙΪΥ 411 [86 νοσᾶβ, 

συδτάτοομι, Ροβῖ, Ῥοσοῖ, βου] ὰ Ὅς τοδὰ ἴῃ ἴδε βἰπρ δ8 οοϊϊδοινες 
(Η Ὁ. τεχῇ). Τὴ ἀϊβογοηοε 15 υηϊπηροτγίδηϊ ὄχοερῖ ἰῃ τεραγά ἴο “"ροσοῖὶι.᾽" 

22. ΤἼα ουΐος σαίε νγὰ5 εἰεναίεἁ ὔονε [ῃ6 στοιυηῃάᾶ ουϊπῖαάα, δηὰ 
τοδοῃδά Ὦγ ἃ Ηϊρῃς οὗ βενθὴ ϑἴερβ. 

αγεδες ἐλεγεο σασα ὀεζογε ἐλ) ῬυοΌΔΟΪ, : δᾶ 89 ῬοΤοΟὰ ΤὨθχϑοῦ 
ὙᾺΒ ἰο [80 1ηδ5140, 1.6. αἱ [ῃΠ6 ἴπηοῦ ἐπὰ οὗ ἰῃε ραῖο, Ιοοκίησ ἰονδγὰ 
[πε ᾿ηίοῦοσ οὗ [86 ΨΒΟΪ6 ἰδ ρὶε- ὈυΠ]ἄϊηρπ, οἵ, ὑν. 31, 34. 37. 

28. Ἑσηάογ: δᾶ ΠΘΙΘ ΔΒ ἃ βαῖθ ἴῃ ἴΠ19 1ΠῺΘΥ ΟΟΌΣί, 45 Ὁ. 17, 
1. ἐῴε ἐρρδ' εοιεγέ ἀαά ἃ γαΐδ, ἕο. Ἐοτ ““δηά ἰονγαγὰ [86 δβαβὶ" [ΧΧ, 
τοδάϑ : Ἰιυ5ῖ ἃ5 ἴῃς γραία Ἰοοϊκίηρ' ἰοννατά (Π6 εαϑὶ (τ. 10). 

24. αν ἐλέ αγελέ5] ἴῃς Ῥοσοῦβ. ΙΧΧ. τόσα {Π}Υγ: 6. ῃπηραϑυτοάᾶ 
[Π6 συδγάτοοπι)β Ππεγεοῦ δῃὰ [86 ροβίβ ὅς., 85 ὕΦ. 29, 33, 36- 

2δ. αγεἦες ἐλεγεο] ἴῃ Ὅπ9 Ῥοτοῖ ἐπεγεοῦ, 
26. αγελες... δέον ἐλέ»Ὲ] ὍΔΘ ῬΟΣΟῺ ὑμοσϑοῦ γγ͵ὰβ ἴὸ [10 1πβ|ά90, ο 

Ψ. 22. Τῆς ρδΐτῃ ἴγεεβ Ὀεϊοηρ δχοϊυϑίνεϊυ ἴο [ῃ6 ““Ροβίβ,᾽᾽ 1,6. ἴῃς 
͵ατ5 οὗ [ῃ6 ἐρτεββ οπλ [ἢ6 Ῥουο ἰῃΐο ἴῃς σουτί. 



νν. 28--34.} ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙ,. 301 

1ὴ 106 1Π6Γ σουτί τονατά [ἢ6 κουἊςῇ : δῃᾶ ἢδ τη θαϑυγοα ἴτοὴ 
δαῖε ἴἰο ραΐε ἰονατὰ (ῃ6 βου δῇ Ὠυπατγαα σὈ118. 

Απηᾶ δε Ὀτουρῇι τὴ6 ἴο [ἢ6 ἸΠΠ6ΓῚ οουτί Ὀγ [(Π6 5ου ἢ ραΐα : “8 
δηά 6 τηβαβυσαα [6 βοιυιῇ ραΐε δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ656 ᾿η ΑβΌΓ65 ; 
δηὰ τῃ6 {π|16 μαι θτβ ἰπογθοῦ, απ (Π6 ροβίβ ἰῃϑγϑοῖ, δῃηὰ 29 
[ἢ6 ἀτοῇθ5 ἰπεγθοΐ, δοοοσάϊηρ ἴο {Π656 τη αβΌΓ65: δηᾶ Ζἠέ7ε 
2σέγ νη άον5 ἴῃ 1 δηά ἴῃ ἴῃς ἅτοῆεβ [Ὠογθοῦ τουηᾶ δῦοιυ : 
72 τας Βέϊγ σὐδιῖ5 ἸΙοηρ, δηα ἤνα δηά ὑννεηῖγ ΟΡ] 15 Ὀτοδά. 
Απά τἢ6 δίομεβ τουπα δῦουϊ φύγε ἧνε δῃηὰ ἱγεη ΟΡ β 30 
Ιοηρ, δπᾶ ἔνε οὐδιῖ5 Ὀτοδά. Απᾶ τῃ6 διοῇδϑ {μεγθοῦ 2067 3ι 
τονδγὰ [ἢ6 υἱΐογ οουτγί ; 8Δηα Ρδ]ΠῚ γ6 65 ζῦεζέ ΡΟ [ῃ6 Ροϑβίβ 
ποτοῦ: δηῃὰ [Π6 ροϊηρ ὉΡ ἰο 1ἰ ἀαά εἰρῇϊ 5ἴερ58. 

Απάᾶ δα ὑσοιρῇζ πλ6 Ἰηἴο [ἢ6 ᾿πΠπ6Υ σουτγὶ ἰοναγ [ἢ6 Εαϑῖ : 32 
δη 6 τηδαϑυγεά [π6 ραΐα δοσοζαϊηρ ἴο ἴΠ656 τηθδβιγοβ. 
Απά τῆς {π|1|6 σματήροῖβ [πεγθοῦ, δηα [ἢ6 ροβῖβ [πογεοῦ, δηά 33 
[16 Δῖοἢ 65 {πεγεοῦ, τυ676 δοσογάιηρ ἴο 656 τ θαϑιΓ65 : δηα 
ζλεγε τῦόγέ νι άονβ [ΠΘγοῖη δηά ἴῃ {Π6 Δύο μ65 (ποτθοῦ τουπά 
ΔΡοιυϊ: 22 σας ΠΥ οὐ 115 Ἰοηρ, ἀπα ἄνα δηά ἔθη οὐ 115 
Ὀτοδαᾶ, Απὰά ἰδ6 δήοῇθς (ἤούθοῦ τὐεγ6 ἰοναγὰ (ἢ6 οιιϊναζά 34 
οουτῖ ; δηά Ρ4]πὶ ἴτεαθϑ τσέγέ ὩρΡοὴ [6 ροβίβ [δογθοΐ, οἡ (ἢ 15 
5:46, δηὰ οἡ ἴμαῖ 5146: δῃηᾶ [6 ροϊηρ ὕρ ἴο τ ἀαά εἰμῆϊ 
βίε 08. 

428---372ζ.0 ΤῊΕΒ ΙΝΝΕΞ ΟΟΥΒΤ ΑΝῸ 1195 ΟΑΤΕΨΨΑΥΞ. 

ὙΠ6 πηδαϑυτοπηθηΐ οὗ ἴΠ6 οὐΐεγ οουτὶ ψγὰ5 δηθὰ δἱ (Π6 5. γραία. 
Ορροβιίίβ ἴο {Π15 ννὰβ ἴῆς 5. ραΐα οὗ [86 ἱπποῖ οουζί δἱ ἃ ἀϊβίδμος οὗ 
1οο ουὐδιῖ5 (ν. 27), δἀπὰ (ῃε πχοαβυτοπηθηΐ οἱ [ἢς ἱπηεσ σουτί Ὡδίυγα "Υ 
Ὀερίης ἢ [Π6 5. ραίε6. ΤῊΘ ραΐθβ οὗ {πΠ6 ἴππὸσ σουτίὶ Ψογα βἰ πὶ δῦ 
ἴῃ 811 σγεϑδρβθοῖβ ἴο ἴμοβε οὗ [Π6 ουΐογ οουγί, Ἔχοορὶ ἴδδι ἴῃ (6 ἔοτταοσ (᾿ς 
“Ροτο" ΙΔΥ̓ αἵ [1ῃ6 ουξεῦ δῃὰ οὗ με σαΐδνδυ, Ἰοοκίηρ ᾿ηΐο (δ ουϊοΓ 
οουχὶ (συν. 31, 34, 37). 

429. αγελές ἐλεγέο) ῬΟΣΟῺ ἰΠεγθοῖ. 
80.Ὀ Τα νεῖβα 15 ννδητηρ ἰὴ ΓΧΧ. δηά βοὴ Μ995., δπὰ ἴῃ οἵδε 

ἀεἸ]εϊςἃ. ΝΟ οἱν)εςΐ Ὀε]οηριηρ ἴο (6 σαΐενναγς μα5 ὨΙ ποτίο Ὀθθὴ τρθη- 
ἰἰοπο ἴο ΨΏΟἢ [Π6 τηθαβυγεπηθηῖβ ΟΠ ΔΡΡΙΥ. ὙὍὙὴη6 νεῖβα πΊΔῪ ἢᾶνα 
ΔΙ5Εη ἔτοπι ἂπ ἱπδοουγαίς τερει οη οὗ ἴ[Π6 τηβαβυγοιμεηῖβ σίνεμ ἴῃ ῥτα- 
νἱουβ νεῦβα. 

81. Ἐδπάογ: δπὰ [29 ΡΟΤΟΙΣ ἸΏΟΣΘΟΥ ΔΒ ἰογχασζὰ [86 οὐἵθτ οουσῦ, 
οὗν φ᾿ῦ. 34. 37. 
2αἐρε ἸΘΆΝ φορὰ Οἢ. νῶν 16, “6. 

πως ἐξεἶφ ἐλαρεδέγε.. αγολέ5}] ΦΟΔΙάτοοσῃ.. ῬΟΣΟΏ, [6 ]Ἰαϑί αἱ ἰεαϑὶ ἴῃ 
ὁ 5ἴηρ. 
84. αγεΐός {δέγέ07) ῬοΤΟΣ. 



202 . ΕΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙ, [νν. 4ς----40. 

33: Απά δὲ ὑτουρῆΐ τὴ6 ἴο ἴῃ6 ποι μαῖθ, ἀπά τηϑαβδιυγεα ΖΖ 
36 ΔΟσογά!ηρ ἴο ἴῃε86 πηθᾶβυχοβ; [ἢ6 11{||6 σμδιηθοῖβ πε σεοῦ, 

[ῃ6 ροϑβίβ [πογϑοί, δηᾶ (6 ἀύοῃεβ [πεγθοΐ, δαηὰ ἴὴ6 ψιπαᾶονν5 
ἴο 1 τουηπα «ὐνουΐ: [ἢ6 Ἰεηρίῃ τὐας ΒΙΥ οὐδιῖ5, ἀπ {ΠῸ 

37 Ὀτεδαϊῃ ἔνα δηὰ ὑννθητν οὐν᾽]ῖ5. Απα [ἢ6 ροϑβίβ ἱῃεγεοί ζϑέγέ 
τουναγαὰ {π6 υἱοῦ οσουτί ; Δῃηα Ρᾶ]τὰ ἴγεαϑ ἐσεζό ὉΡΟῚ ἴῃς Ροϑβῖβ 
τΠδγεοῖ, οἡ [Π15 5146, δηα ου [ῃδὶ 8146: δηά [ῃ6 ροϊηρ Ὁ0Ρ ἴο 

38 τ1 ἀσα εἰρηῃ!ϊ βῖερβυ Αηάὰ [ἴῃς σῃδιηθεῖβ δηα ἴπ6 δηΐτ65 [Ποσε- 
οὗ τὐέγέ ὉγΥ ἴμ6 Ροβῖβ οὗ ἴπ6 ραῖθϑ, ψΏΕγα ἴΠῸΥ νᾶϑῃθα [ἢ6 
δυγηΐ Οἤοτηρ. 

323 Απά ἢ [6 ρΡοσοῦ οὗ ἴῃ ραΐα τύεγέ ὑνὸ τα Ὁ]65 οἡ [Π]5 5146, 
Δηα ἔνο ἴΔ0]65 οἡ παῖ 5146, ἴο ϑἷδαν βϑγθοη [η6 Ὀυγηὶ οὔξει- 

49 ἸῺ δῃὰ [Πεξ 5 οἤζογιηρ δηα ἴΠ6 ἴγθβραββ οἴεσιηρ. Απα δὲ 

86. ΑΞ Ὀοείοτα ἴογ {π|16 σπμδι Ό6Γ5.. ἀύοῆ 65, τοδὰ δι σζάσζοοιμι.. ῬΟΣΟΣ. 
87. ἦξ 2οείς.. ἴεν ἐο4γ1] ῬΙΟΌΔΟΪΙΥ: 8) 10 Ῥοσοῖ ᾿μοσϑοῦ ΜΝ28 

τονψασὰ Ὅ.0 οὐοσ οουχ, οἷ. νυ. 31, 34. 80 1ΧΧ. ΤΠ ““ΡῬοβίς᾽ δὲ 
τηεπιϊοηθά ἱτηπη ρα δίε]ν αἴεσ, δηὰ και ἴο θὲ ἀβδοογαίθα ψὶ ἢ ρά]πὶ ἴγοεϑ, 
νυ. τό, 6, 31. 

᾿ς 88-,’8. ϑδρογβοῖϊαὶ ἀρροϊπίμηεηΐβ σοπηδοίοα ψ 1 (Π6 ἰπηοτ ραῖε. 
ΤἼς νεῦβεβ ἅγδ ἰῇ βοῇ] τοϑρεοῖβ οὔβουσαε. ὙΤῆε εχ οὐ ΕΧΧ. ἀΐϊβθεῖς 

ἴῃ 5οπιε ροϊηΐβ, θὰ 15 ΠαγαΪϊν σοηϑιβδίεηι Ἡ1Π 1156}, ὍὙθα δυσδηρετηθηιβ 
[ον βἰαυρῃεπηρ᾽ ΞΒΡΟΚδὴ οἵ γα οὗ σουῦγβε σοππϑοιϊεα ἢ [Π6 ἱπΏου ραῖε- 
νΑΥ, Ὀυϊ ροϊηΐϊβ ποῖ οἷεαγ δῖα: (1) ψῃϊοῦ ραΐενναυ, 86 Ν, οἵ ἴδε Ε.} 
Απά (2) (6 ροϑὶτίοη οὗ ἴῃς (4065, σ. 40; ψεῖθ {ΠῈν 5ἰἰυδίοα ἴῃ 1Π6 
ἰ ΠΥ σουτί δἱ (6 ἰοηρ᾽ 5146ε8 οὗ {Π6 ραΐενγαυ, οὕ πῃ (ἢ6 οὐΐεξ οουχί ἴῃ 
(τοηΐ οὗ ἴῃ6 ραΐδνναυ, οἱ εἰϊ πεῖ δε οἵ {πε βίερϑβ ἰθδάϊηρ ὕρ ἴο 1 

88. Ἐεαὰ: δηὰ 8 ΟἸΔΙΏΌΟΣ, διὰ [09 ΘΕΙΣΥ ὉΠΟΤΘΟΙ͂ (νν85) 18 [1190 
Ῥοσοῖ οὗ [89 ζαῖθ. Τῇα ῥἷυσ. ραΐές οδῃ ἤδσαὶν Ὀς τρί. [{ ἰ5. ποῖ 
ῬΙΟΌΔΌ]6 (μαϊ 5]δυρῃϊοπρ ἴοοῖκ ρῥΐδοα δὲ ποτα ἴμδῃ ομα ραῖθ. 1,ΧΧ. 
τολὰβ σαΐέ (5 ησ.) δηὰ αἷϑο δογεὰ ἴοσ ροβίβ, οἷ. νυ. 3). ΤΏ σμαθεγ 
ὙὯΟ56 ἘΠΙΤΥ ψ͵ὲ5 ἴγοπιὶ ἴῃ 6 ροσοῦ τηυϑῖ ἤανα Ὀδθη σοί ριοιβ ο [6 Ρογοὶ, 
Ὀα 5 ποὶ αγίῃοσ ἀδβοσθα. 

-οὐεγε ἐδεν τυατ 641] Νοῖ [86 υδϑύ8] νοτά 1κεν. '. 9. Βοίἢ! ψογάβ 15. 
ἰν. 4: 2 (τ. ἵν. 6. [,ΧΧ,. {Π]1η}κ5 μετα οὗ ἃ ἀγδίῃ οσ ΤΌ ΠΗΕΙ ἔου σδυτγ ηνσ 
οὔ ἴῃς 5δογῆοῖϊαὶ Ὀ]οοά, - 

89. 1: νεῖϑα 5ἰδίεβ ψψῇδί νγὰβ ἐς ἴῃ ροσοΐ, ἴῃ δῃςΠ 6515 ἴο ν. 38. 
ῬοΞβίΌΙΥ τῃ6 ψοσάβ "“ἴο ἰδ {πεγεοι᾽ἢ ἅτε υϑεὰ ρεπεγαὶγ, ποῖ οἵ ἴδε 
δοίυ] βἰδυσπίοτίηρ, Ὀυΐ οὗ ("6 τηδηϊρυ]αιίοη οἵ ἴῃ 6 658} οὗ ἴῃς ν]οἰϊπη5. 
Ιῃ σ. 4 ἴἰ 15 5αἱὰ τῃαὶ ἴ[Πετὲ ψετε εἰρη [4 0]65 οἡ ψΏΙΟΙ [ΠΟΥ 5] ονν, ἰουγ 
οὗ ψ Ὡ ἢ σσοσα σου ὩῪ ουϊθ4ς [ἢ6 ροτοῦ. [{ ες Ὀυγηῖ, δ:Π δηὰ ἔγεβ- 
Ρ855 οβετίπρβ (Χ Χ. οι Ὀυτπΐ οἤετγίπρβ ἢ6γ6) τνοσε 5]δἰῃ ζης [6 Ροσο, 
[ποτα νου] τοδί ΟὨΪΥ ἴῃ 6 ρεδοα οβεηρβ ἴο 5147 ου(δϑἰάε. 

40. αἱ ἐλε «ἱάε τοϊλοιῖ] 814-ς, 11τΉ «ἀοιείαον, ἰ56 ἀϑϑὰ σΟΠΟΓΑΙΪΥ οὗ [ἂς 
β'άε οἵ [ῃε σαΐα ῥτοεοϊΐηρ Ἰεηριῆνναγβ ἱπίο [86 σου (ν. 18), οΥ οὗ (δες 
εἰάς Ιδηρίμνναγβ οἵ ἃ νγὰ]] (χ]}. 2). Ασοογάϊησ ἴο [ἢ 5 ᾿ηϊογργείδθοη ἰδς 



νν. 41---43.]} ἘΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΙ. 3203 

[ῃ6 5146 ψιποιΐ, ἃ5 οα ροσῖ ὕΡ ἴο ἴῃ ΘΓ οὗ [Ὧ6 ποιίῃ: 
βαῖς, τοῦ ἴνγο [40 ]65; δηά οἡ ἴῃς ΟἴΠΕΙ 5146, ψῃϊοἢ τας δἵ 
[Π6 ρΡοτγοῦῇ οὗ τῆς ραΐδθ, τοῦ ἵἴνψο [4 0]65. ἘΟΌΣ [4065 2067 κε 
ΟὨ [15 5146, ἀηα ἔουγ [40165 οἡ ἴπαΐϊ 5146, Ὀν [Π6 51:46 οὗ τῆς 
δαῖε; εἰρῃς (4065, νῃθγθροη ΤΠῸΥ 5εν Ζ4εϊ7, σαερίδεα:. 
Απαᾶ τΠ6 ἴοιισ ἴδῦ]ο5 τὐέῦό οὗ ἤν βἴίοῃθ ἔοσ ἴῆ6 δυτηΐ 4: 
οἴεσίηρ, οὗ ἃ ουδιῖ δῃηά ἃ ἢ] Ἰοηρ, δῃὰ ἃ οδιῖ δηά ἃ ἢαϊ]ῇ 
Ὀτοδά, δηὰ οὔθ οὐδ] ΠΙΡΗ : ἡ ΠΕΓΘΌΡΟΩ αἷβδοὸ ἴον ἰαϊὰ τῆς 
Ἰη5ΓΟΠΊΘηἴ5. ΠΟΥ ἢ [Π6Ὺ 516 νν [μ6 θυτηΐ οἤετγιηρ δηᾶ τε 
58 ῆσθ. Απά ΜΙ ΠΏ 276 ἤοΟΚΒ, ἃ μδηᾶ Ὀτοδά, δϑίθηθά 43 

[4 Ὁ0]65 νου] 6 δἱ {ΠῸ δἰἄδς οὗ τῆ6 ραΐα ἐρὨξ τῆς ἴπποῦ οουτί. ΟἸΠοΥ5 
1 Κ {πᾶϊ (6 ““5ῃοιυ αογβ᾽  ταῖρηῖ Ὀ6 [86 ἰγοηΐ ρατίβ οὗ ἴῃ6 ραίθ- Ὀυ] ἀὴρ 
οὐ Εἰἴῆευ 5146 οὗ ἴῃς βίερϑ ἰϑοαάϊηρ σΡ ἴο ἴἴ, δῃά (δὶ (μὰ5 [πὸ 40 65 
ψου]α κἰαπὰ ἴῃ [Π6 ουΐεγ οουτί, ἴνο δἵ εδοῦ δῃρ]α ἐουπηθα ΟΥ̓ [Π6 5ἴερϑ 
δῃὰ {Π6 ἴτοηΐ οἵ ἴῃς ραΐθβ, Τῇηΐδ υ86 οὗ “᾿ϑῃουϊάδγ᾽ ἰ5 1655 ἠδίυγαὶ, ὑυαὶ 
οὗ. χὶν!. 1,.2; 1 Κιηρϑ νἹ]]. 30. 

ας ο» ροείλ πῤ..."πογίλ ρα] ἘΟΥ ἂς ο»ι6 ροείλ μ (ΟἿ 6) τοὶσῖ θὲ τοδὰ 
αέ {16 Ξ,α17ς (οἸαῆ, ἃ5 Ε.Ν΄. πηατ,.). Τα αἰ συ Υ 1165 ἴῃ [ῃ6 ννοτὰ πουίῇ 
οΥ πούίμναγάβ. ΑΟΝ. τοπάευβ ἴῃς πουῖῃ ραῖο᾽᾽ ψΠΙΟἢ 15 τηοϑί πδίυγαὶ. 
ΟἸΒοῖβ {πη οὗ (ῃς ΕΣ. σαῖς δπᾶ τοηάθῦς: σημαὶ ογ ἐδδ σἱαφ το οι, ογε δέ 
Δ). ας ομέ ροείλ τ 19 ἐλε ον} οὗ ἐδέ φαΐέ, 1.6. οχ [86 Ἰεἴϊ Ὠδηά οὗ [Π6 
Ρείϑοη ροϊηρ ΠΡ. Βαϊ [15 15 Ἔχίγεπιοὶν ργορ Ὁ ]6. ϑυςσῇ ἃ ἀδείρηα- 
(ἴοη οὗ [με Ἰείϊ ἢαπά οἵ ἃ 2ε7 50,3 ἮΔ5. ΠῸ Θχϑιηρ] 65, θεϑίἀες {παὶ θτα ἰῃ8 
ννοσὰ ““ποσίἢ ̓ 15 ἴοο (γ΄ ἀἰϊδίδῃι ἔγοτῃ ἴῃ 6 οἴῇοσ ποσὰ “Ἦὁῃδ ρσοίηρ υὑρ.᾽ 
Α Ροββί]6 τεηδεγίηρ νου]Ἱά Ῥὲ: ὈΥ [Πα 5ἰαΐτ, δ ἴΠῃ6 δηίγν ἴο [86 σαΐα 
ΠΟΥ ννατγάβ, 1.6. οἡ ἴῃς Ν. 5146 οὗ ἴῃς δηίτν (1μεν. ἱ. 11). Οἡ [δε Ψῇο]6 
“εὐ Ν, ραίς᾽ οὗ ΑΟΨΝ. 15. τηοϑδὲ ργοῦδθϊα, Ὀὰαΐϊ ἴ86 Ἰδηρυσρσα Πδτάϊγ 
ἀεοϊάθς νν ὨΙΟἢ ραῖΐα 15 τηδεδηῖ. 866 δΔΙΓἘσ Ὁ, 43. 

σ'άς τυλίελ 5 αἱ {ἦς 2ογολ] Ββιἀθ οὗἨ [80 Ῥοτοῖ, 111. ὈεΪοηρίηρ ἴο {Π6 
οΥγοἢ. 

᾿ 42. Ἐραά: δᾶ ἴΠΟΧΘ ΨΟ͵1Θ ΤΟῸΣ 8108 ΖὉΣ ἴ:6 Ὀυτηῦ ΟΥ̓ΘΙΙΠρ,, οὗ 
ἔθύσῃ δΐομθ. Τῃς Ρῆγαβα ““ἴοσ ἴης Ὀαυγηῖ ΟἤεΓηρ'᾽ 15 ὙΕΥΥ ἱπάεθηϊῖθ. 
ΤΒεδα βίομς ἴ840]65 βθϑῖῃ ἴοο 51:28]] ἴο 514 ὺ ἴῃς οἴετίπρβ ὑροῦ, δηὰ (6 
δηά οὗ [6 νεῖβε ἱηϊἡτηδίθβ [παὶ ἰηβισυσαθηΐβ ἰοσ βἰδυρμίοτηρ γε γ 16] οΠ. 
[6 5ἴοῃθ (4068. 

τυὐεγεκῥον αἴδο “δεν ἰαϊ4] ΨΆΘΣΘΈΌΡΟΣ ΤΠ 6. 1418. ΤΠ οοηβίταοίίοη 15 
1114. 

Ε τ. «υἱλίη ετε λοοζεῇ Τῆς νοσγὰ τοηδογοά λοσξς οσσυγβ ἴῃ [ἢ 56 η56 
οὗ οἰ Περεῃ5 (Ρ5. Ιχν}. 14), ἃ τηδδηΐηρ ργθοϊυάθα ἤθγα ὈΥ ἴῃ6 αἰτηθῃ- 
βῖοῃ, 8 βαπαργεδάίῃ. ϑυσῇ Ὦοοκβ βιϊεα ὑρ ““Ὑἱτ πίη, 1.6. ἴῃ [Π6 Ῥογοῇ, 
τηῖρσῃϊ Ὀ6 ᾿ι5εα ἰοῦ δηρίηρ [86 σαίσαϑεβ ὉΡῸ᾿ ἴῃ ογάθγ ἴο ἢδυ [Βθῃὶ 
(Ταγρ.). ΤῊβ πιδδηΐϊηρ ““ὨΟΟἸΚ5᾽᾽ 5 ποῖ οεγίδίη. ΓΧΧ'. δβϑυπιαβ [ἢδὶ 
[8 βἴοπ ἰδ 0]65 ἃζὲ 511}} τείειγθα ἴο δῃὰ ροϊπιβ αἰ βεγεηῖν, τοδάϊηρ 1 
ΟΥ Ὀογάβδγ ἔογ “"βοοκϑε:" ““δηὰ (ἢ6Υ 58}.4}} ἢδνε ἃ Ὀογάεσ οὗ βενγῃ βδίοῃςα 
ἰμννασάβ τουηὰ δοουϊ οὗ ἃ δρᾷχι Ὀχοφά." (. χὶὶϊ. 13, 17. 
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τουηά δρουῖ: δηά ὑροὴ ἴῃ ἴ80]65 σας ἴῃη6 βθβϑῇ οὗ (ἢε 
οἤεπηρ. 

“ ΑΔΑμπὰ νπίδοιϊζ [6 [πη ραία τύε7γ6 ἴῃ 6. οΠδηθοῖβ οὗ ἔπε 
5 ροΥ5 ἴῃ ἴἢ6 ᾿ΠΠη6Γ σουζῖ, Μ ὨΙΟἢ τας δἵ [6 5146 οὗ [ὴ6 πογίῃ 
βαῖα ; δηᾶ τῃεὶγ ργοβρθοῖ τύσς ἰοναγά ἴΠ6 βου : οἠς δἱ 16 
βιάα οὗ ἴῃς βαϑδί σαῖς ἤαυέμρ [6 ὑτοβρθοῖ τοναγὰ [6 ηἠοσγιῇῃ. 

4. Αῃά ἢξ 58] υηΐο τηθ, 7 15 σμδηοσ, ἤοβῈ ὑγόβρθοῖ Ζς 
τονγασὰ ἴμ6 βοιτῃ, ἐς ἔου [16 ρηδϑίβ, [Π6 Κδαρεῖβ οὗ [6 σῆατγρα 

εκ οὗ ἐλε ογεγί Ἐχοερί ἴῃ ἃ οἴδυβε οὗ χχ. 28 (νγαηησ ἰὰ ΓΧ Χ.) 
τὴς ψοτὰ “οἤεγηρ᾽" ἰ5 πο υϑεὰ Ὀγ ΕΖοῖκ. Τῆς ργεβεπΐ οἰδυβα βθθ5 ἴο 
887 11||6. ΓΧΧ. τεϑαβ: "'δηὰ ονοσ (ἢς ἰΔ0]65 αῦονε (6 Ὺ 5841} Βαανα) 
οονεγίηρδ, ἴο ῥζοΐδοϊ μετ ἔγουι ἴῃ 6 νοὶ δηὰ ἴσοῃῃ ἴῃς μεδλι" -- ὩἸΪ Οἢ Βδ5 
ἃ 5 5ρίοιουβ σοϑει ὉΪ]δηοα ἴο 15. ἰν. 6. 

ΤὨς νεῖβαθ 38--43 ἅτε 20 ἀουδί ἴῃ βοιὴς ἀϊβογάεσ. ΤΉΘΥ βευρροβί 
Β6ΥΘΓΑΪ αιεϑ(οη5 ἢοΐ ΘΆΞΙΪῪ δεῖ11ε4. ὕροῃ ἰ(ἢς ψῇο]α ἰΐ 15 ᾿υρτορ δῦ ]ς 
[ἢδἱ 5ἰδυρσηίοπηρ ἴοοῖ Ρ͵δος δἱ τῆοσε [ἤδη οπα σαΐδσ. ὙὍῇηα ποζὰ ““ποσίἢ- 
να 5᾽ ᾿πἀεοά (ν᾿. 40) β8εθιηβ ἀδοίβινα οὗ {πΠὶ5 ροίϊηῖϊ. ΕἸ Ποῖ ἴῃς Ν. ναῖε 
ἰ5 Ἰῃηϊεη66(4, οἦ ἴῃς Ν. 546 οὗ ([ῃ6 Εἰ. ρσαῖε, Ὧ0 οἴδεσ σαΐε μανίῃρ ἃ Ν. 
5:46. ΤὭοΙα ᾶτα 56 οΈσαὶ [ΠΙηρδ ἰῃ ἔανουγ οὗ [Ὡς Ν. ραίε: 

(1) ἴὩ συν. 35---37 (ῃε Ρσορδεῖ νγὰβ δ ἴῃῆες Ν. ἱπποσ ραίε, δηὰ ο ἱπᾶ- 
ται] ἢ 5 ρίνεη (αἴ ἢ6 ψ85 ἰγδῃηβροζίβα ἴο δῃοίμεσ σαΐς ἴῃ τ. 38. (2) 
Ιὴ (ἢς [δνν βἰαυρῃίογηρ 15 ογάεγοα ἴο Ὀ6 Ρεγίοττηβα οἡ ἴῃς Ν. 5ὰ6 οἵ 
(ἢς αἰΐαν ἰὴ {ΠεῈ οαβδε οὗ ἴ[η6 Ὀυτηὶ, 5'ῃ δῃηὰ ἴσεβρδαϑβ οἤεγηρϑ (ἴμεν. ἱ. 1, 
ἦν. 24, 29, 33; Υἱ. 25, ΥἹΙ. 2, Χὶν. 13); ὯΟ ἰη]υ ποίου 5 ρσίνεη ἴῃ ἴ.6 σᾶ56 
οὗ ([Π6 Ρεδοε-οἤοσίηρ (111. 2, 8, 13). [ ἰ8 ῥγόῦδὍ]ς [πᾶ ἴδ ῥσορμεὶδβ 
Ἰερ ϑαίίου δηὰ [μαι οἵ ἴῃς 1,ον! 041 ῬοΟΪκ5 ψ}}}} Ὀ6 ἴῃ Βδιτθοηγ. (3) [πὰ 
«ἢ. νἱῖϊϊ. 5. (ῃς ““αἰίατ- σαῖς 15. οεσίδηϊγ (δὲ Ν. ραῖθ. (4) Τῆε Ε. ραΐο, 
οί ἱπῆοσ δηὰ ουζεσ, ννὰβ ἴο Ὀὲ Καρί βῆπι Ἄχοδρί οὰ βαῦδίῃβ δπὰ ὩΘῪ 
τη οοη (χ]νὶ. 1), ΟΥ ΟὨ ΟἴΟΥ οσοαβίοῃβ ἤδη (δ6 ῥυΐπος Ὑ]ϑῃςδα ἴο ΟΠἾΕΣ ἃ 
ἴγτθεν}}} οἤετίηρ (χ]ν!. 12). [ἡ ἕδνουγ οὗ ἴῃς Ε'. ρσαίδα ἴδοις 15 [Π6 βὺρ- 

τηοδηΐηρ οὗ Ψ. 4ο; Ὀπὲ (6 τεπάεπηρ, ᾿οη ἴΠς Ν, οἵ οης σοϊηρ ὕΡ 
ἴο [86 ΘμΥ,᾿ 5 Πάγά]γ ἴθηδῦ]ε (νυ. 40). Εν. ἱπάβεά ίοσ ““ραΐεβ᾽ συ. 28 
Ου]ὰ τοδὰ ““βαϑί ραίς᾽"-- ἃ ῬυΓΕΙΥ ΔΙ᾿ ΓΑΥῪ διπεηἀπιθηὶ. Απά δ]ἴο- 
σοῖθοσ ὈΠΠΑΡΡΥ 15 ἢϊ8 Ργοροβδὶ ἴο τεδὰ ίοσ τοζζλοιξζ (τηϊουςΔ}}), ν᾿. 40, 
“Τα 6} "ἢ οἰ ἀμ τῆς νογ ἴο “τὰ Ὀεΐηρ ΠΕΡΕΙ υ56ὰ οἵ (Β6 συη- 
Ὠἰηρ' οὗ ψαῖοσ οἵ Πιι 45. 

44--“6. ΟὨμδΔΙθεῖ5 ἴοσ ἴΠ6 ῥχίεσὶβ ῆο Κοαρ ἴῃς Βοῦϑε δηᾶ βεζνε [ἢ 
ΑΙίασ. ἙἾρ. 3, Ὁ. 

44. ΤῊΙΚ Ὁ. τοδί δα οσοτγεϑοϊεα δοοοσζαϊπρ ἰο ζζ. 45. 46 85 [Ὁ]]ον5: 
διὰ σἸ ον 00 ΠΟΥ καθ ΨΟΙΘ γχο ΟΠΔΙΌΘΥΒ 1π ἴΠ|0 ΠΠη0: Θουσί, 
ΟὨΘ δὺ 189 δΒἰ49 οὗὨ [}0 Ν. καῖθ, δηῃὰ 1185 ὑσοβρθοῦ ψἃΒ ὑἱονψασὰ [6 8.; 
διὰ 010 δὺὴ ἴπ0 πἰάθ οὗ [6 8. ραῦθ, μδυϊηρ 1108 Ὀχοβρϑοῦ ᾿ουγασὰβ 
[0.9 Ν. 50 [ΧΧ. ΤὨδε ρῶσγαβα ““νποὰϊ [6 ἰπηοΣ ρσαΐο᾽ τηθδῃ5 ἴἢαΐ 
ἴδ σατο 5 γεσα ἰῃ [86 ᾿Ἰπηοῖ οουτχῖ, ποῖ ἴῃ [6 ραίοναΥ ἰ[56 1. 

45. ἐδαγρε ο7 ἐλε ἀσμ56) "" Ηουβε᾽ 15 υϑοὰ σαηογα! οὗ ἰλς 80 ]ς 
τειαρὶς Ὀυϊαΐησθ. Ηδτε ἴμο86 Βανίηρ [μ6 σμᾶγρε οἵ [μ6 μουδβα γα οδ δὰ 
“γι αβίβ,᾽ εἰβενῆοθγα ἴμ6 σαύρα οἵ [86 ἤοιι56 15 Δϑϑ:ρῃβα ἴο [ῃς 1,ονϊϊεδ, 
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οὗ [μ6 οιιϑδ6. Απά [86 σμδιαθοσ ψἤοβα ὑτοβρεοῖ ἐς ᾿οψασα 46 
[ὴ6 ποιῇ ἐς ἔου ἴπεῈ ῥτίεβίβ, [ῆ6 Κθαρεῖβ οὗ {6 σβαζρε οὗ ἴῃ68 
Αἰῖατ : {Π656 γέ ἴῃς βοῃβ οἵ Ζϑάοκ διηοηρ ἴῃς 5οῃ5 οὗ [Ἐν], 
ὙΠΟ. σοτηα ἢδδγ ἴο ἴΠ6 ΓΟᾺΡ ἴο τ ηἰβίοσ πηΐο Ὠϊτη. 50 6 47 
τηδαϑυγοα [Π6 σουτί, δὴ μυηάτεά οὐ115 Ἰοηρ, δηα δῃ μυηάτεα 
Οὐ] 15 Ὀτοδά, ἐουσβάθδγα ; δηά τῃς αἰίαν ἐλαῤ τυας Ὀείοτγε [68 
Ποιιβ6. 

Απᾶ Ὧς Ῥτουρῃς της ἴο ἴ86 ροσοῖῦ οὗ ἴῃ μοῦβθ, δῃά .8 
τη δϑυγεα δαεζ ροβι οὗ [π6 ρογοῖ, ἔνε σα 115 οἡ [15 5146, δηὰ 
ἢνε οὐδ115 οὐ {πᾶΐ 5146: δηά [ες Ὀτοδάιςῃ οἵ ἰῃ6 ραΐθ σας 
ἴ[ἢγεθ οὐδιῖβ οὐ [15 5146, δηὰ ἰῆτθα οαδ]15 οὐ ἰῃδΐῖ 5146. 
Τῆς Ἰεηρτῃ οὗ (ῃ6 ρογοὴ τας ἱγΘ Ὁ συ 115, ἀπὰ [6 Ὀχαδα ἢ ε9 

οἴ. (ἢ. χ|ῖν. 15--.-2321. ΤῊΪ5 οματρα εὐ Ὀγδοθα βενεγαὶ ἀνϊε5 : 6.5. [Πδϊ οἱ 
Καορίηρ ἴῃ σαῖεβ (χ]ῖν. 11); δηὰ ιΠδΐ οἵ 5ἰαγίηρ ἴῃς βδσυῆςαβ (χ]ῖν. 11) 
δηᾶ ῥγεραγίηρ (ἢ βδοσί βοῖαὶ τχθαὶ ἔοσ [ῃ6 ρϑορὶα (χὶνὶ. 24). 

46. ΤΠ οἴμοι σΠδΙ ΟΣ να (ΟΥ ἴδ ταϊηιβίγαηϊβ αἵ ἴἢ6 δἰϊδγ; [ἢ656 
ΕΓ (ἢ 50η5 οἵ ΖδάοΙκ, χ]ὶῖν. 15--31-. 

417. Μεαβυτγειηθηΐβ οὗ ἴΠπῸ 'ἴπηοσ οουχί. 
ΠὯ65 ἀγαννῃ δ᾽οηρ ἴῃς ἱπηοῦ τοηΐβ οὗ {π6 ἴῆηοσ ραΐεβ, δῃηά δἷοηρ ἴῃς 

ἤτοηῖ οὗ [με ουβε, σάνε ἃ βαιατα οὗ τοὸ ουὐδὶῖ5. [Ιῃ [ἢΪ5 βρᾶςε βίοοα [6 
Αἰίαγ ἴῃ ἰγοηῖ οὗ {πὸ ἤουβθ, δῃὰ Ὀεΐπρ ΒΙΡἢ ἰϊ οου]ὰ Ὀὲ 5βθεῃ [Ὠγουρἢ Πα 
σαῖεβ. Τῃα ρῥἷδοα Ὀεΐνεεοῃ ἴλ6 ἴειρ]ε δηᾶὰ [ἴῃς δἱϊασ ννγὰβ Ἄβϑρεοίδ!]ν 
βδογσγεᾶ, Οὐ δ]ῖδυ οἷ. χἹ. 13-17. ὍΤΠα βάυᾶγε, ΕἾΡ. 3, ἐξέρε; (ἢ 6 
ΑἸίαγ, ΕἸσ. 3, Ε. 

ΧΙ, 48. -- ΧΙ. 4. ΜΕΑΘΌΟΚΕΜΕΝΤΘΕ ΟΕ ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕ ΗΟΥΞΕ, ΙΝ 178 
ΤΗΞΚΕΕ ΡΑΞΒΤΘ, ΡΟΚΟΗ, ἨΟΙΠῪ ῬΙΓΑΟΘΕ ΑΝῸ ΜΟΒΤ ΗΟΙΥ ΡΘΕ. 

48,49. ΤῊε Ῥογζοῃ. ΕἾ. 2, Α. 
48. 202 οὗ λέ ῥόγο1] ΤῊς “ροκι᾽ 5 45 Ὀείοτε ἴἢε ἰγοηΐ οὗ ᾽δὰ οὗ 

[Πς δάναποϊηρ νγ»4}} οῃ βδοὴ 5146 οἵ [ῃε εηἴγαποθβ. Τδῖβ ν8}} νγὰβ 5 οἱ ἴ5 
[πο κΚ. ΕἸΡ. 2, αὐ. 

ὀγεααξλ ο7 ἦέ ραΐε νγὰ5 1λγέε οφόϊ 5] Τῃα “σαίο᾽ Πεῖα πηθδῃβ ἴῃ6 {νγὸ 
Ὀὲ15 οἵ νγ»4]}} (Ν. ἴο 3.) οἡ εἰμεν 546, [ῃς ἰτοηΐβ οὗ ψοἢ ἰοττηδᾶ ἴῃς ροϑβίβ 
ΟΥ̓ 74π|05 οὗ [Π6 επίγδῃςα, ΕἸΡ. 2, ὀά. ΤὮδ ἰδηρύδρε ἰ5 Ὀστιεῖ; [ΧΧ. εἴπ οσ 
τοδὰ οὐ Ἰυάρεα {μαΐ ἴῃ6 τεδάϊῃρ βῃουϊὰ θὲ: αμα 2ἀε ὀγεααίά οὐ ἀξ 
ἐρέγαμεδ τύᾶς 7γ02716622 οφόϊί5, αμα ἐλε σας 2έδεες ο7 ἐἀὰέ μέγαρο 97) 1Δε 
2ογελ τυεγέ ἐΐγεε ἐμόὲΐς ὁ»: ομδ σἱεφ απα ἐγέες εεδίξς, ο. ὍΉΘδΕ τηδαβιιγας 
Δ1Ὲ οοἴζοοῖ ἀπ ῬΥΟΌΔΟΌΪ οτὶρίηαὶ, ἴοσ 14 (εηΐγᾶπος, ΕἾΡ. 2, σα, ὁ) 
Ἐ6(3Ὲ ἢ) 530, τῃς δχίεηϊ οὗ [86 ροσοὰ Ν. ἴο 5. (Ὁ. 40). 

49. δγα “"ἸδηρΊ ᾽ 15 (ἢ6 ἰαγρεσ ἀϊτπηεηβίοη Ν. ἰο 9. (1 Κιηρβ νὶ. 3), 
Εἰσ. 2, Δ; δπὰ Ὀσγεδαί ἴΠ 6 5πλ14}16σ Ε᾿. ἴο ΝΥ..; ΕἸᾳ. 2, ὁε. 

ὀγεασέλ εἰευερε οφδῖ}] ὈΨΧΘΙΝΘ οὐδ ]᾽15, 85 [ΧΧ. ΤΠς πυῦογ οἴθνεῃ 
οδηηοί Ὀ6 τοοοηοὶϊθα ΙΒ [Π6 ΟΥΒΕΥ τπηεαϑυτεηεηίβ. ὍὨε Ἰδηρτῃ οἵ ἴῃς 
Βοιβα Ε'. ἴο ὙΥ. ννὰβ τοὸ οὐδῖ(5, 1.6. 5 (νγ41}, ν. 48) Ὁ 12 (ροσοῖ, Βεγα) -" 6 
(ν)4}} οὗ ΠΟΙ ῥἷδος, χὶϊ. 1) -Ὁ 40 (ΒΟΥ Ὁ]4ς6) - 2 (νν4}} οἱ δΒο]εβῖ, χ]!. 3) 
Ἔ 20 (Βο]εβῖ, τ. 4) Ἐ6 (γγα}}, τ. 5) -" 4 (ἀὔποχθ, τ, 5) Ὁ 5 (ου ον ψγ4}} οὗ 
ΔΏΠΟΧΘ, Φ-. 9)ΞΞ 1Οο. 

ἘΖΕΚΤΕῚ, 20 
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ΘἸανθὴ οὐδ1ῖ5: δηᾶ ἀξ ὀγοιφράξ 1:6 ὉΥ ἴῃς βἴερβ. νβογαῦν 
1ΠΕΥ ψεηΐ ὉΡ το ἴἴ: δηᾶ ζήδγε τυδγό Ὁ }]ὰτς ὈΥ ἴΠ6 ροϑίβ, οὔε 
ΟἹ [15 5146, δηὰ δηοίῃοσ οἡ (ῃδί 5146. 

Αἰτεγναγὰ 6 Ὀτουρῆτ 6 ἰο ἰῃ6 το ρ]6, δηὰ τηϑαϑιγοα 
ἴῃς ροϑίβ, δῖχ οὐδιῖ Ὀγοδά οὔ ἴΠ6 ομὲ δ, δηὰ ἱὶχ σα 15 
Ὀτοδα οὐ ἰἢς οἴποσ οἰάθ, τυληοῦ τας τῇς. Ὀτοδάῖῃ οὗ [(ἢ6 

4 [Δ ὈΘΙΏΔΟΪ6. Αμπα ἴῃς Ὀτεδάτῃ οὗ ἰἢ6 ἄοοῦ τας ἴδῃ οὐ ]118 ; 
δΔηα [Π6 51465 οὗ ἴῃ6 ἀοοΥ ζυ67γ6 ἧνα οἰ1᾽15 οἡ [ῃῆ6 οπς 5146, 
δηᾶ ἤνα οσὔδιῖ5 οἡ [6 ΟἾΠΟΙ 5146: δηᾶ ἢθ πιοαϑυγοα [6 
Ἰδηρῖῃ {πεγθοῦ, ἔου ουδιῖ5 : δἀηὰ [ῃ6 Ὀγαδάςῃ, ἔνθ σα 108. 

3 ΤΏδη ψεηΐ ἢ6 ᾿Ἰηνατά, ἀηα τηραϑυγοα [Π6 ροβί οὗ ἴῃς ἀοοῦ , 
ἴνο ουδιῖ5; δηᾶά (6 ἀοοτ, 51χ συδι1ῖ5; δπὰ (6 Ὀτοδάςῃ οὗ 

4 ἴῃε ἀοοῦ, βδενεῃ οδ]ῖ5. 80 δ6 τηδαβυγαα [Π6 Ἰδηρίῃ τπογθοῦ, 

αμά-...ὁγ ἐλε εἰϑῤε τυλογεὐ}}Ἱ αιὰ ὉΨ ἴθι βῦθρβ [ΠΟΥ τοπῦ ἋΡ ἴο 10: 
80 ΧΧ. Βεβίαα ἴδε ροϑβίβ βἰίοοάα ἴννο ρ1}1ᾶγβ, οὔθ οἡ δἰϊπου 566 οἵ (86 
Θηἴγαηοθ. ΤἬΏδβε Μοῦ] ἡδιτοῦν [ἢ 5οηη6 πλδᾶϑβισε [ἢ δπΐγδηςα οὗ 14 σα ἷ. 
ΤὮεβε ΡἾΠ1δγῦθ σογγθβροηα ἴο [16 [Δοῃμὶῃ δα ΒοδΖ οὗ ϑο]οιῃοῃβ ἱεπρὶὲ 
(1 Κίῃρϑ νἱὶ. 21). 

ΧΙ]. 1,3. ΜΕΑΞΘΌΒΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΞ “ΤΕΜΡΙΙΕ,᾽ ΤΗΕ ΗΟ ΡΙΓΑΟΕ, 
ΕἸρ. 2, Β. 

1, ΤὨΘ ““Ροϑβίβ᾽" οὐ Δ π|ῦ5 οἵ 6 δηΐγαηςσα νν8}} ννεγε 6 οὐ ὲῖ5 τὨϊοῖς, 
ΕἸνσ. 2, ἐἵ. 

ὑγεαάίά οΥ ἦε ἑαὐεγππαοί] ἩδΡ. ἑεηί. ΤῊε ψογὰ ἀοδθβ ποῖ οσοὰσ ἴῃ 
1π6 ρσορμεῖ ὄὌχοερὶ ἴὰ 1η6 οοιηρουηᾶβ ΟὨοΪδἢ δηὰ Οδο  ρδ ἢ, Ἐδαά: 
οἴδοῖ 5146: 86 Ὀγχοδάνῃ οὗὨ [6 ροδβίβ. 

2. Τῇ δπίγδποα ΨΥ Ὀείννθθεη (ἢ Ροβίβ Ν, ἰο 9. ννὰβ 1ὸ συ 115. 
ΕἸρ. 2, ἐξ, αἰ. 

σἱἷἐς οΥ {6 4007} ἰ.6. ἴῃΏ6 ρίεςθβ οὗ ν4]}} τιπηΐηρ Ν. ἰο 5. οὔ δδοῖὴ 
5146 οἵ ἴπ6 δηΐγαποθ, ΕἸΡ. 2, αἴ, ἰμαὶ 15, 10 5. Ἔ 5ΞΞ-20, Ὀγεδάιἢ οὗ [ἢς 
Βουβθε. Τῆς Ἰεηρίῃ (Ε. το Υ.) οὗ ἴῃς “τε ρ 16 οὐ ΒΟΙΥ ρῥὶαος νᾶ5 
40 ουδ1[5. 

8, 4. ΤῊΕΞ ΜΟΒΤ ἨΟΙΥ͂ ΡΙΑΟΘΕ, ΕἸ. 2, Ὁ. 

8. ΤΠο ν08}} ννὰβ 2 συθῖῖ5 ΤὨΪΟΚ, ΕἾΡ. 2, ἐλ 
ὀγεααϊἁ οΥΓὙ ἦε αοο7, σευθς εμὐϊ8)] ΤῊ δοῖιαὶ ἀΟΟΥ οΥὐὁΆ ΘὨΐΓΔης6 

ΕἸρ. 2, ἐξ, 75. ννὰβ 6 ουδιῖ5 (ργεοεαϊηρ ο]δι56) ; ἴῃς Ῥγεβεηΐ βἰαϊειηβηῖ, 
(Πετείογα, γτοίετβ ἴο [ῃ6 ννα]]ς οἡ εἰἴῃεὺ 5146 οἵ ἴῃς εηίγαπος (Ν. ἴο 8.). 
1,ΧΧ. τεδὰ οὐ τὶρθτΥ Ἰηϊεσργοῖθα : αμα ἐἀδ ἐρίγαρος σὲχ οφῤτϊς; απαὶ ἐἦε 
σἱας 2ίοεος οὗ ἐλε ορ γαρες σεῦε7; σεις ΟὉὉ 9716 «ἰδ ἀραὶ σευέρε οεὐτὲς ογε {λέ 
οἵλεγ. Ἑὶρ. 2, 78. Τμαὶ ἰ5 6 Ἐ 7 - 7ΞΞ 2ο, Ὀγθδάι οἵ [6 ἢοι56 85 θείογα 
(νυ. 4). 1ἴ ἰ5Β ἴο Ὀ6 οὈξεγνεά τπαῖ ψ ῃ}]6 ἘΖ., Ὀεϊὴρ ἃ Ρῥσχίθϑδῖ, δηΐϊϑιβ 
ἴΠε ΠΟΙΥ ρῥἷδος δοηρ ψ ἢ (μ6 συϊάς Πα τείγαϊῃβ ἔγοῃι εηϊεεησ ἴμ6 τηοβὲ 
ΠΟΙΡΥ ρἷδοθ, νι ϊοἢ ἴῃ6 δῆρεὶ δοῃε επίοιβ. 

4. ΤΠα πηοβί ΠΟΙΥ ῥ]δοβ ννὰβ ἃ βδηπᾶσε οὗ 20 οὐδ ὶ (5. 
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ΠΘΏΪΤΥ σΕδ115; δηᾷ [ῃ6 Ὀτγεδαςῃ, ψεηΐγν οἰ 115, Ὀείοτο τἢ6 
[ΘΙΏΡ]6 : δηά ἢδ ϑαἱὰ πηΐο τηθ, ΤῊΙϊ5 ἐς ([ῃ6 τηοβί ΠΟΙΥῪ 2έσω. 
ΑἴΟΥ πῈ τηϑαβϑυγοα τ[ἢ6 νν}} οὗ ἴῃ ἤοῦβο, δἷχ οὐδιῖ5.; δηᾶ 5 
[ῃ6 Ὀγοδάτῃ οὗ 6067} 5146 σῃδιηρου, ἔοισ σα 115, του δρουΐ 

ὀφζογε }ε ἐερερίε] ἐς οί οἱ ὙὍμα “τε Ρ]6᾽ 15 ἴὴ6 ΒοΙγ ρΐδοο, 
1 Κίηρ νἱ. 3, 5. 

(Κη. ΧΙ]. δ--11. ΤΗΕΞ Β510Ε ΟΗΑΜΒΕΕΘ ΟΚ ΑΝΝΕΧΕ ΤῸ ΤῊΕΚ ἨοῦξΕ. 

ΤΠε ἴεχί πῃ βοπγα ρΪδοεϑ 15 σοηΐαβεά, δυῖϊ [μ6 ρεπογαὶ τηθδηΐηρ ἰ5 Οἶθασ. 
Ἐουμά δρουΐ [ῃ6 ψ4}1 οὗ ἴῃ6 ουδὲ οἡ ἴῆγεα 51465 (Ν,, Ὗἥ. δπὰ 5.) 
ψνοσα Ὀ0}1 5146 - ματα ροῖβ ἴῃ ἰἢγεα βίουίεβϑ, {ΠΙΓΕΥ σματ ΕΓ 5 ἴῃ ΘΟ 5ἴοσυ, 
ΕἸρ. 2, ἢ. Τῇοδ ἍἽμδιῆρεῦ οἡ ἴῃς στουπηά ΗΟΟΥ ννᾶβ 4 οὐδ᾽15 ψὶά6 (Ν. ἴο 
5.), Ὀὰῖ ἴῃ ἴδε βεοοπά βἴοσυ {6 ψια ἢ νγὰς στεαΐοσ [ἤδη ἴῃ (Π6 ἄγϑὶ, δηή 
ἴῃ ἴΒς [Ὠἱγὰ 5βἴογυ στθαΐθυ ἰδῃ ἴῃ ἴπ6 βεσοηᾶ, Ὅῇδ γεάβοη οὗ (15 στεδῖεσ 
νυ άθηθ55 οὗ [ἢ6 ὉΡΡΕΓ βίουαβ ννὰς ἴῃδὶ (Π6 ν8}} οἱ [06 μουδα οὔ ψὨΊΟἢ 
[πε σμδιροῖβ ογα ὈᾺ1Π ἀἰπλ η15η6α 1ῃ ΤΠ ΟἸκ 655 85 1 δδοεπαθᾶ, ΤῊϊ5 
γν4}} ννὰβ 6 οὐδὲ [5 [Ὠϊοὶς δὲ ἴῃ Ὀᾶ56 (7. 5), Ὀυϊ 1 νγδβ8 ἰδεῖ ἴῃ δἱ ἔνο ροϊηϊβ 85 
ἰϊ ἀϑοθῃθᾶ. Τῇε β8πι6 διγδηροπιθηΐ δα ρ]δοα ἰῃ ϑοϊοῃηοη 5 [εΏρ]6--- 
““οῃ ἴα οὐυΐδϊάε ἢδ τηδάδ τεραϊοτηθηΐβ ἴῃ ἴῃὴ6 ψ4}} οὗ ἴδε δοιιβε στοιπηὰ 
ρου" (τ Κίηρβ νὶ. 6). Τδε εβθέξεοϊ οὗ [15 ἀβδογθαβα ἴῃ [μ6 {ἢ Κη 685 
οὗ 186 ψ8}} (ἰὰ ϑοϊοσηοη᾿β ἰδίωρὶα ἃ οὐδιῖ βδδοῦ {ἰπ|6) ψὰβ [μῃδὲ (Πα 
σῃδιθε 5 ἴῃ {Π6 Βοσοηα δηᾶ (ἢἰτὰ βίοσίεβ Ὀθοδπλα 50 το οἢ Ὀγοδάθσ. [Ι͂ἢ 
σοηβεαῦσθησε οὗ (ἢ5 παιτονίηρ οὗ ἰε ν8}}] οὗ ἴΠς ουδὲ δὲ ἔἴψο ροϊηΐῖβ 
ἴνο ἰεάρεβ τὴ τουπά ἴῃς νν4}} οἡ ἴῆγες 51465, δῃᾷ οἡ (ῃεβε ἰεάρεβ ἴῃ 6 
Ὀεδπιβ ἰμαἴ Ξυρροτίεα [ἢς βεοοηά δηὰ (ϊγὰ βίοσιεβ οἵ [Πς 5:46 - δι 6 5 
τεσιθά, νιδουΐ Ὀεϊηρ ᾿ἰεῖ ἱπῖο ἴῃς νν8]}} (νυ. 6). Τῇε νψ4]}} οἵ δε 5:46- 
σμαθθῖ5 γχᾶ8 [1.8 Οἡ ΟὨς 546 ἴῃ6 ν4}} οὗ [86 ἢουδε; ου {Πε οἴ ὺ 5ἰ468 
ἴμεν Πδά ἃ νψ8}} οἵ (πεῖγ οὐῃ, 5 σα! 115 (ΠΊΟΚ (ν. 9). ΤῊΘ ψἘΟ]6 βιπιοίαγα, 
Ὠου56 δηὰ ἄς σμαιίθεῖβ, γὰ5 Ὀ.11 Ἰροη ἃ ζσαϊβδεα ρ]αϊίοσιῃ, 6 συ 15 
Βῖρμοσ [ἤδη ἰῃε Ἰενεὶ οὗ [6 ἱηπεῦ οουτί (7. 8). Τα Ὀυϊ]άϊηρο, ἢονγενοσ 
(τ λρ16 δῃηὰ οἰἀ6- δηλ 615), ἀἰὰ ποὶ φυϊῖα σονοῦ [Π6 Ρ]αιίοσῃ: ἃ τηδγρὶῃ 
οὗ 5 ουδὶ᾽5 (“ ἴπδὶ 1 οἢ νναβ Ἰεῖι,᾽" στο. 9, 11) τεμπιδιπθα ἔγεα οιυϊδίἀ6 τῃ6 
5'46- σμδιηῦθοῦβ, οἡ ἔνοὸ 5ἰάες (Ν. δπὰ 95.), ΕἸρ. 2, Ε; δηὰ ἔγοϊῃ [ἢ]5 ἔγεβ 
5ρᾶοα [86 ἄοοτβ ἰηΐο ἴμ6 514 6- ομδιηρεῖβ ορεηθβα, οὔς οὔ ἴδε Ν. δηὰ 
Δηοῖ οΓ οἱ ἴδε 8., ΕἸρ. 2,0 (ν. 11). Ετίθοσ, οἡ [86 νν 4115 οὗ [Π6 ΠΟΥ 
σοιτῖ, Ν,. δηᾶὰ 8., ψεῦε σμδιλθεῖβ ἰοσ ἴῃς ῥγίεβῖβ, ΕἸρ. 2, α(θ, δὰ 
δεῖϊννεθη ἴῃ6 ἰετηρὶο-ο]αιίογπιλ δπα (ἢ 656 ς6}15 γᾶ ἃ ρᾶβϑβᾶσα οὐ οουτζγί 
οἵ 20 ουδὶῖ5 (“16 βεραγζαῖε ρἷδοςβ," τ. 12). Τηΐβ σουτί τδὴ σουηά [6 
Βοιυπε- υἰδίξοστπι οὐ ἴγεα βἰάθβ (Ν, ὙὟ. 3.), ΕἸρ. 3. Η. ΤμἊ νδὺ ἴῃ 
ὙΏΙΟΝ ΟΠ6 5ἴΟΥΎ οὗ [ἢ6 5146 - δι θεγβ οομηηιηϊοαϊο ἃ ΜΙ Δηοῖμοσ 15 
ἀεβου θεὰ ΟἿΪΥ σπου νυ (νυ. 7); ἴῃ ϑοϊοιηοπβ ἴθλρ]6Ὲ [Π6 σοχμητηιηϊοδ- 
ἄοῃ 15 βϑυρροβεά ἴο ἢᾶνα Ὀδδὴ ὈΥ̓͂ ἃ 5ρῖτβὶ βίαϊγοδβϑθ, ΟΥ̓́ΤΊΟΥΘ ῬγΟΌΔΟΪΥ 
ὉΥ ἃ ἰδάάεγ ἐηὰ ἱγαρ- ἄοοῦβ. [{ἰ ἰ5 Ἔνϊάβεηι ἴῃδί ἴῃς ῥσορβεί τερτοάιιςεβ 
ἴῃ ἴῃ6 τηδΐῃ (Ἀπ δυγδηρεηθηίβ οὗ ἴῃ ἰερ]ς, ἤδῆσς Ὠ6 τγείεβ ἴο [8 βανεγαὶ 
ΚὨΐϊηρο, ἀνε ἤθη ἢχβὶ τηθηςοηΐηρ ἴμθιι, ἃ5 ἐδ 580 δηᾶ 80, δϑϑ: Πλϊηρ' 
[πδὶ {ΠΥ τὰ νε}] Κπονῃ. 

δ. Τῆς ν4]}} οἵ ἴῃς Ὠοιβα δἱ 115 Ῥα86 ψὰβ 6 ουδὶῖ5 (ΠἸΟΚ, δᾶ (ἢ 6 
ῬὈγεδάι (Ν,. ἰο 8.) οὗ [6 5146 -οῃμδιαθεῖβ οὐ ἴῃ Ὀαβεπηθηΐ ννὰβ 4 οὐ 115. 

20--2 
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6 ἴῃ: ἤοι86 ΟἹ ΘΥΘΙΥ 5146. Αῃά [ἢ6 5146 σμδιηῦθεῖβ Ζσέγέ 
ἴγ66, οὔθ ΟΥ̓́Θ δηοίῃθι, δηᾷᾶ (ΠἰΓῪ ἐπ ΟΥΩΘΥ; δηά [Π6Ὺ 
ΘηϊεΙθα ἰηΐο ἴῃ6 ν4}} ψῇῃϊοῖ τας οὗ ἴ[ῃ6. Ὠοιι56 ἴογ {π6 ςἰς 
σοἤδιηθεῖβ τουσηάᾶ δροαῦΐ, ἴῃδι ζάεν τηὶρῃξ πᾶνε ὨοΪά, Ὀκὺι {ΠΥ 

7η Ὠδά ηοῖ Ποἰά ἴῃ [ἢ6 ψ4}} οὗ ἴ[ῆς. ἢουβ6. Απά Ζάεγε τὐας δὴ 
ΘηΪαγρίηρ, δηά 4 σἱὶηάϊηρ ρους 51}}} υρνγαγὰ (ὁ τΠ6 51:46 
ΟΠΔΙΏΌΘΓΒ : [ῸΓ ἴῃ6 ψιηάιηρ δοουϊ οὗ ἴΠ6 Ὠουδα τυφρΖ 51}}} 

1 τῃς τεραιεταθηίβ ἴῃ ἴῃς Μὼ}} οὗ [Ὡς πουβε ψεῖα ἴῃς βαπηθ Ποῖα 85 ἴῃ 
ΘοϊΪοιμοη Ἐ ἰθρΪε, [ἢς βδεοοηά 5βἴοσυ ψοιἹα Ὀ6 ἃ οὐδ] Ὀτοδάθσ ἴῃδῃ τῃς 
στουπά ἤοοτ, ἀπά τῃ6 (Ὠἰτὰ ἃ οὐδ᾽ Ὀγοδάδθν (ἤδη [86 βεοοῃὰ (1 Κ' νὶ. 6), 
,,. 6. 4, 5 ἀπά 6 ουδὶῖ5. [Ιῃ ϑοϊοιῃηοηβ ἴδαρ]α [ἢ6 51:46- δι θ 5. νοεῖς 
Ἰαγρεσ, τωθαϑυτηρ 5, 6 ἀπά 7 οὐδ ὶῖ5. 

6. Τῆς ΗεΡ. ννουα πασχα! τεδᾶ: ““δηᾶ [ἢς 5:46 - μα οτβ νοῦα 
546 - ΠΌΘΟΥ ἀραϊηδὶ δἰ ἀθ- μδια ὈΕΓ ἴἤγεθ δὰ [ΠΣ ἰἰπλε5 "--- ΙΓ ἢ 
ψουὰ ρσῖνε 33 σπμδιήρεῖβ. Ἀραγί ἴτοπὶ ϑυπίαχ (15 ἰ5Β ποί ῥγοῦδὈϊο. 
Ι1ΧΧ. ἀρὰ βοιὴς οἴπεσ νϑιβδίοηϑ ρῖνε ἃ ἀϊεγεηΐ οσγάου : “"δηά (6 5146- 
σΟΒδτΌΘ6Γ5, 54 6- μδιθοσ ἀραΐϊηβί 5146- δια σου, ψγοσα (Ὠἰτίγ, ἴἤτεα {τὴ 65 
(εἶ. τ Κ. νἱϊ. 4, 5). [{ 15 ργοῦδῦ]ς {μαὶ [86 μαι θεῖ γεγα [ τγ ; [Πόσα 
ἴῃ [η6 ουΐογ σουχί ψΕσα αἷἶςο {Π]ΓΥ (Χ]. 17}, δπὰ Τοόβερῃυβ 15 οἰϊεα ἃ5 
Μ][Π655 οσ [815 παπρεσ (Βοεῖί., (οτῃ.). 

«υαΐί.. 97 ἐλε ἀοτδέ 707 ἐδε σας ἐλα»ιδέ7γ.4} Τὶ ταυβῖ ποῖ οὗ σουγβα θ6 βὰΡ- 
ΡῬοβεά ἴμδὲ ἴ8ε ἤουβα δά ἵνο νν8115,---ἃὰὶ βεραγαῖς ομδ ἴογ ἴῃ σῃδηλῦεῖβ. 
ΓΒΕ ψνογὰ ““επϊεσεᾶ ἰηο᾽ πηυδὶ εἰ ῆοσ Ὀ6 (Δ ΚΘῚ 85 ἃ ποιῃ: ἄηα ἐλέγε 
“ὐεγέ ἐπζαξες ἐρη ἐλ τναδζ οὐ ἐἦέ ἄοιδε 707 ἐΐε οἱάδ ελαρεόσγς; οὐ 1ἴῖ ταυβὲ Ὀς 
δἰϊεγεὰ ἱηΐο βοῦλα οἴμευ ψογζὰ δανίηρ (ἷ5 βεπβα (ε Κ. ν]. 6, ΧΧ. τι56ς 
(6 βαπη6. νγογὰ ἤδσα 845 ἴῃ 6γ6)---αγηο ἐλεγε τοῖν γεῤαζορι67115 δχο.; ΟΥ βοΙη6 
ποτὰ οἵ (Π]5 τηδρδῃΐηρ Πᾶς [4]|6δὴ οὖἱ Ὀείοτγα “"εηϊογεά ἰηΐο." ΓΧΧ. μᾶς 
τοηἀετεὰ [88 ψογὰ “{ἰπ|65,᾿ ἀουθὶγ, “τὨγίος᾽ “{ν]ο6.᾽ [Ι τῃε ψνοτά 
“Ἐπ|65,᾿᾽ 11{. σέοῥε, σου] μάνα (μς τϑαυϊσεα τηθδηΐηρ οὗ ἰηΐαϊοβ, 1 τηῖϊρ αὶ 
Ῥὲ βυῃρροβεα (Παΐ Ὀείηρ το ἱνῖοα ἃ μαά (4]]6ε οὐἱ.Ὠ Βυΐ [15 15 
ἀουθτῇι!. 

τἴρὴξ ἀαὺυε λἀοία] Τι 15 Ξε] [-ενἀδπὶ (Πδΐ (ἢς βεςοῃά δηά (μἰγὰ βίοσίθϑ 
τηιβί μάνα Ὀδθῃ βιιρροτίεα ἴῃ βοηθ ΨΑΥ ὈΥ [ἢς νν4}}] οὗ ἴῃς Βουξε, ψΕ]ΟὮ 
ννὰ5 [Ποἷγ οὐσῃ νγ8}} οἡ ομδ 546, δπα τἤογε σοηΐδοϊ ψ ἢ ἃ Ρεγροη ἀἸσΌΪΑΣ 
γγν811 οοὐἹά Ὀ6 πὸ βυρροτί. Τῇ Ὀεδηηβ μδὰ βιρρογίὶ οἡ ἴῃς ψΜ8]1, Ὀὺϊ 
ψγοΓα ῃοῖ ἰοῖ ἐμ2ο ἴῃς ν8}} ἴῃ Βο]αβ.. 

1. δι [ῃς νεσβα ᾿πεδῇβ ἴο Ξ8ῪΥ ἰ5 ἰῃδί ἴΠε 5146- δι εῖβ νἀθηδὰ 
ἴῃ ἴῃς βεοοηά δηὰ [Ὠϊτά 5ἰογεβ [Ὠχουρἢ (πα τεϊγοαιηρ οὗ ἴῃς νγχὰ}} οὗ ἴῃς 
Βουβ6. Τα ρῥγεβεηῖ ἰοχὶ θεϊηρ' ἀϑϑυτηθὰ 1ὲ τι]ρῆϊ τοδᾶ : “δηά ἴηθσε νγαὰβ 
ἃ ννἱἀεηΐϊηρ οὗ ἴδε 546 - ομδιαθεΥα δηᾶ δὴ Ἵποοπηραβϑίηρσ (ΟΥ̓ [Π6Π1} ἜΘΟΣ 
Ὀρννασάβ; ἔοσ [ἢ ἐποοιηρδϑβίηρ οὗ [ἢ6 ουδε νγὰ5 ([Π6 τγοσθ) Ἔν ὺ ὉΡ- 
νναγάβ, τουπμα δου ἴῃ Βουβε"---ἰ(ἂς πηεδηϊηρ Ὀεΐηρ ἰμδι ἴε Πρ οΥ ἴπα 
ἴηγοο δίοσυ Ὀυϊ]άϊηρ τοϑα ἴδε Ὀσοδάοθσ ἱξ ρσὸν δηᾶ {πε οἴοϑοσ 1 δῃσοηι- 
Ῥαββεὰ (ἢ6 μουβα, 1.6. Δρρεδζγεὰ ἴο δῃοσοδοῦ ὕροὴ ἴΠ6 Ὠουθ6 οὐϊηρ ἴο 
τ8ς τείγεδί οὗ ἰῃ6 ννα}}1. Αμοῖμοῦ βεηβε οὗ ἴῃς ργεϑεηῖ γσεδαϊησ νου ]α δ6 
δοὶ ἰξ [ες ψογὰ σεηάοσζοᾶ “ βῃοοσηραββ᾽, σου]Ἱὰ δε βυρροβεά ἴο 6 5οῃιδ- 
τϊηρ ψὨΐοἢ ἴμ6 ουδὲ ἀϊά, νἱζ. “ἴἀσχη,᾽ ἴαγα ἴῃ, τείχοαὶ. ΤῊ βθῆβς 
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ὈΡΜ ΑΙ τουηα ἀρουΐ ἴΠ6 ἢοτ56: {Πεγείογα ἴὯς Ὀγοδάτῃ οὗ [ἢ68 
ἤοιι56 τῦας οἱ ρνατά, δῃα 50 ᾿πογθαβθα ,»ογε (ἢ Ἰοναϑί 
εἰανιδθ7, ἴο [86 ὨΙρῃδϑι ὈΥ [6 πα 5ῖ. 1 88νν ]5ο (ῃ6 Ὠεῖρῆϊ 8 
οὗ 16 οῦβε τουπα δδουΐῖ: [(ἢ6 ἰουπάδίί,.ομβ οὗ τῆς 5146 
ΟὨδμλὈΕΓ5 φύε7γ6 ἃ [}] τοβὰ οὗ ϑἷχ ργεαῖ συδιῖ5. ΤῊΕ (ΠΟ ΚΉ 655 9 

Μοῦ σαηλαϊῃ (86 βαηθ. Γ,ΧΧ. οἷμῖς ““δησοτηραββίηρ᾽᾽ δίζοσ ““νὶάδη- 
1ηρ᾽) δῃά ἰηϑίεδά οἵἁ ““ἴοΥ ἴ8ε δῃσοπηρδϑϑιηρ᾽" ἄς. 1{ τεδᾶς : σεζογαΐζιρ᾽ 20 
{16 αῤῥεπάκρε (ρτο)εοίίου, 1. 6. [6 Ἰοαρο) οϑ ο77 ἐδε τυαἰἐ---ρὶνὶηρ [86 
ΒΔΓΩΘ ΚΘΠΘΓΑΙ τηθδηϊησ. 

{.ἀε ὀγεαάϊά οὔ δε λοι 5] Ὅῆδ ψοτγάς τηδδῃ : ἴῃ 6 πουβε Ὀδοᾶτὴθ Ὀσοδάθυ 
ρνατά5---Δὴ ἸΏ ΡΟΚ510]6 βεη86. ΕἸΤΏΟΥ “ Ὠουβε᾽" τηυβῖ Ὀδ6 οὐχ εἃ ΜῊ 
1ΧΧ., οὐ 1}6 οἴδιιδε τεδὰ : δηᾶ 1 Ὀγοδάδηβα τονγαγὰ [ἢ6 Ὠοι56 (οζ, ἰῃ- 
ννΑΓ 5) ανοσ ἀρνγατά, ϑυθ]εςὶ 15 ἴῃς 5146 ὈυΠάηρ. 

αμαά “0 ἑρμεγεασε] Τὴ6 νγογσάβ οίαίϊθα ον (ἢ ναγίουξβ 5ἰοσίθβ σοιὴ- 
πιηἰσαιοα νυνὶ ἢ Ομ δηοίμοσ, δοσοσάϊηρ ἰο {ΠῸ οἰδαγ βίαϊθηιοηΐ, τ Κ. Υἱ. 8. 
Ἐεδά: διὰ ἔσο Ὅ9 Ἰογοεῦ 010 οΟπῦ ὮΡ ἴο ἴ6 ἰρηοδὺ δὰ ἴο [9 
ἸηϊΔ410 βύοσυ, οὐ Ῥοβϑί δἷγ ψ ἢ ΚΕΝ., ἐν ἴῃς τη ἀ]6 βίοσυ. [,ΧΧ. ρεῖ- 
ΒΡΙ ΟΙΟΌΒΙΥ : ὑπαὶ [ΠΟΥ πιρῆϊ ρὸῸ πρ ἔτοπιὶ ἴΠ6 σματηθεῖς Ὀεον ἴο [Π6 
ὌΡΡΕΙ σμδθεῖβ, δηὰ ἔγοτῃ ἴῃς πη! α16 σμαμροῖβ ἴο (Π6 {Π|τὰ βίοσγ. Ξ'.ῪΓ. 
δ Θ4.4}}Υ ἀϊβιϊηςῖ. 

8--11 ΤῊΣ ΒΚΑΙΘΕΏ ΡΙΑΤΕΟΚΜ ΡΟΝ ΨΗΙΘΟΗ ΤῊΕΞ ΗΟΘΕ ΑΝῸ 

ΤΗΞ 910. ΟΗΑΜΒΕΚΒ 5ΤΟΟΣ. 

ΤῆΘ Βοιιδ6 δπὰ {Π6 δῆποχα βίοοάα οἢ ἃ ρ]δίίογτη γαϊϑεα ἃ ἢ1}}] τεθά, οσ 
6 οὐϊ15 αρονε {π6 ἰενεὶ οἵ ἴῃς ἱπηοσ σουτί (νυ. 8).. ΤῊδ μ͵αιίοτιη νγὰβ 
ΤοΔο Θα ἴῃ ἰτοηΐ οὗ ἴῃς ἤοιβα ὮΥ ἃ Ηϊρῃϊ οὗ το 5ἴερϑβ (χὶ. 49) τοὶ (86 
οουτ. Τῆς ουϊδί46 νν8}} οὗ [6 δῆποχε ψὰ5 5 οδ115 [Ὠ1οἸΚς (υ. 0). Α 
5ρᾶςε οὗ 5 ουδ]1ῖ5 οὗ ἴῃς ῥ]αιϊίογτῃ γευηαϊπμθα ἀποσοιρὶοα ὈΥ τς ὈυΠ] τ ηρ5 
(νυ. 11), ΕἸσ. 2, Ε. Τα οᾶπ)6 ἃ ἔτεα 5ρᾶςε οὗ 2ο οὐδ᾽ ἴ5 τυπηΐηρ τουπά 
1868. ρῥ]αιϊίοστῃ (νυ. 10), ΕἾρ. 3, Η. ἘΕἸΠΔΙΪΥ σάτα οἴμοσ Ὀυ!]άϊηρβ ἴῃ [ἢ6 
ἱπηθῦ σουτγῖ, οπα ὈεὨϊπα τδ6 Βουβ6 οἡ ἴδε ὟΝ. (νυ. 15), Εἰσ. 3, Κ; δπά 
οἴμοῖβ οἢ Ὀοίῇ 5ἰ4ες οὔ ἰῖ, Ν. δῃὰ 8. (χ]. στ σ6φ.), ΕἸσ. 3, ααθ. 

8. 7} }.τατῦό αἰ50] ΑἩ υησουητηοῦ ἔογπι; υϑυδ!ν ἰζ 15 Ξαἱά, α»μα {λεγε 
αῤῥεανγεά, ΜΜ ὨΪΟὴ ΓΧΧ. Ρτο ΔΌΙΥ τεαὰ ἤεγεῖ, ΕῸσ “ Βεῖρμι" (ρορδ ἢ) 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ “ταϊβεά ρανειλθης᾽) (ρα αἢ, σδρραῖδα, [οῆη χῖχ. 13) 5ῃμου]ὰ 
Ὀ6 τοδὰ (οἶ, οοϊηοίο6)--- πᾶ [80 Ποιῖ8θ Δρρῃροδιϑθᾶ 8ἃ8 Παυηρ ἃ Γαϊβοά 
Ῥανϑιηθιῦ τουμπὰ δροουῦ, 11ἰ. ἴμοτα ἀρρεαγοα (Ὀε]οπρίηρ) ἴο [Π6 μουβε ἄςο., 
οἴ. οἰ. χ. 8. ΑΙ! τὶ νὰβ βϑβὴ οὗ ἴδε ρ]αϊίοτπι νγὰβ [86 ρᾶββϑαρε οὗ 
5 ουδὶΐβ τουηάᾶ δουξ (μ86 ὈυΠάΐπρ (Ψ. 11). “Ηοιβ6᾽ ᾿ῃοϊαθς θοιἢ ἴδῃς 
[Ἐπ 0͵]6 Ργορεῦ δηά (ες 5146- σμδιιροσβ. ΤῊΪ5 15 ΒΡ ειηεηϊθα ΌΥ βαγίηρσ 
ἴῃαι [με [ουηάδαιίοηβ οὗ ἴῃ 5146 - σμδια 6 Γ5 ὑνεσα 6 ουδὶῖ5 Ὠἰρἢ---οὗ σουγβα 
Ποιιβ6 δηά 5146- διε β εσα οἱ [ἢ 58π|6 ἰδνε]. 

σὲχ ὁγεαΐ οφὀϊ 5] 85 Ἐ.Ψ., τρᾶγρ., Βὶχ οὐ} ἴο [89 Ἰοἱῃῦ, ΟΥ Δηρῖΐε, 1.6. 

1: Το ουτίους νοτγὰ ἰπ ΧΧ, καὶ τὸ θραὲλ ἈρρεΔ75 ἃ ᾿γϑηϑτογαιίοη οἵ [Π5 σεδαϊης 

ψ ἢ [Οἱ] ον ίης Ῥσερ. ὦ διἰδοῆῃςα, Ὁ δ Π[ (ἕδη. ἀροσ. ἱπιρῇ, πίρῃ.); οἷ ἴον ἔοσπηι δπὰ 
ςοῃϑίγιοιίοι οὗ, χ. 8; ἀπᾶ ἔοσ βῃοσὶ ἤπαδὶ νονγεὶ εἶα βρε!ἶης Αὐϊπιαεῖ, ὕςῃ. χ. 28. 
ΤΒοτςείοσε ἃ ἴθι. ἤουη 5ῃουϊ ἃ Ὀς τεδά δ5 βιινὶ]. (σαυῦαἢλ. 
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οὗ ἴῃς. νν4]}}, ψῇῃ ἢ τας ἴον ἴΠ6 δἰάθ σῃδιηθε νιϊῃουξ, ἐσας 
ἤνα οὐὈ115: δηά ἡάαξ ψῃϊοἢ τὐας ες τας ἴ(ῃῆ6. ρῥΐαοθβ. οἵ 
(ῆ6 5άθ Ἵμδιηθοῖβ ἴμαῖ 2067γ6 ψΙη, Απηᾶ Ὀείνψεθη ἴδς 
ΟΠΔΙΉΌΘΙ5 τας ἴῃ6 νι άθηθβα οὗ ὑνεηίυ συ] 15 τουπᾶ δρουΐ 
[ἢ6 Ποιιδα ΟἹ ΘΥΕΙΥ 8146. Απὰ τἢς6 ἄοοιβ. οὗ (ἢ6 5146 
ΟὨδιῦθΥ5 ἐυε7γ6 τονναγὰ Ζζε έσεε ἴμαὶ σας Ἰεῖῖ, οὔθ ἄοοτγ 
τονατγά ἴΠ6 ποτίῃ, δηα δῃοίμον ἄοοῦ ἰονδζγα (6 βοιῆ : δηά 
[ῃ6 Ὀιεδάτῃ οὗ (86 ρΐἷδος [ῃδὲ ψὰ8 ἰεΐϊ τας ἄνε συ 115 τουπᾶ 
δῦοιυϊ. 

Ρτοῦαῦ ἴο τς ροϊπί νῇθσθ ἴῃς νεγίϊοαὶ Π1π6 οὗ (Πς Πεῖρῃς οὗὁἩ [ἢ ρ]αῖ- 
ἴογηι ουὐ [ῃ6 Ἰενοὶ οἱ ἴῃς σουτί. ΤΏς ψογάβ σαπηοί ὕὈκ ἃ ἀεβογρίίοῃ οὗ 
της6 Κὶπά οὗ ουδὶῖ, ποῦ, βίησα ἴῃς ἰουηάαδίίοηβ ἀγα Ὀείηρ ἀδβουτι θεά, σϑῃ 
[ποτα Ὀδ6 δῃγ τείεγεησα ἴο 86 Ὠεῖρῃς στ ΐη οὗ [6 5:4 6- δι θ Υβ οὐ ἴο 
[16 ροϊμὶ οὗ ἡπποίίοη οἵ ομε βἴογυ νυν ἢ δποίμευ. 

9. ΤΙίια ουϊδ!άε νγα]} οὗ (πε 51 46- σμαιηθοβ ννὰβ 5 ουδ᾽ῖ5; δηὰ {ποτα 
ννὰ5 ἰεῇ ἃ ρατί οὗ [πε ταϊβϑα ρῥ]αϊίοτιῃ ποῖ σονεγεά ὈΥ Ὀυϊἀϊηρπ (σ. ει). 

{παῖ τολῆελ ννὰ5 ἐγ ννὰ8)] ΤὨΐ5 οἰαιιϑα 15 ἴῃ βοηγε ἀϊβογάεσ; δῃὰ πριϑῖ 
ῬὈῈ σομπροίεάα ψΙΠ ἡ. το. Τῇε τεχί οἰθαυῦν ἀϊπιϊ σι βθηεβ θείννθθη “παῖ 
ΜΠΊΟἢ νγα5 [οι ἢ (πλιιπη80}), ἱ. 6. 1γ6 οὐυοῦ τηαγρίη οἵ ἴῃ 6 ταϊβϑά ρ]αιίογιη 
Ἰεῖτ ἔτϑα οὗ θυ ]άϊηρα, νι οἢ ννὰβ 5 συ] 15 Ὀτοδὰ (νυ. 11), ΕἸΡ. 2, Ε, δπὰ 
ἴῃς ““δεραγαίε ρίδος᾽ (ρίζγαῃ), ΕἸσ. 3, Η, 1.6. 16 σουγί τυπηΐϊηρ τουπὰ 
[ῃ6 ΨΠΟ]Ὲ Βουβε Ὀυ]άϊηρδ οὐ (ΠΕ ταϊβϑα ρ]αίίογτη οὐ ψὨοἢ (6 Υ 5ἰοοά, 
ΠΟ. ννᾶ5 20 οσαὐϊι15 Ὀτοδα (Κῦ. 10, 13, 14) -- αἰ Πουρὴ ΓΧΧ.. τεπάογα θοΓἢ 
Ὀγ {Π6 βϑ4ῃηῈὲ ψογὰ. [ἷῃ ψ. 9, “παῖ ΒΟ ἢ νὰ5 [εἴτ᾽ σαπηοί αἰβεσ ίσοτῃ 
ἴῃε σδ86 ἴῃ ζ. 11, ΏΘΙΕ 1ἴ 15 ἀπάἀου θά ϊν [Π6 τειηαϊμ ον οὗ ἴῃς τγαϊβεὰ 
οἰδζίοσση. ϑοπῖα νογάς μανα [8]]6ὴ οἱ ἴῃ Ψ. 9. [ἴ ἰ5 δαϑίεϑδί ρεῦπδρϑβ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ [Π6 ννογὰ 5 “ἄνα οὐ 15 ἴγοπι ὅγγ. ἀπά τϑδᾶ: αγαὶ ἑἀαξ τυλίελ τᾶς 
ἐοζέ τυᾶς 5 εεὐτίς; απα ὀείτυεενε (ὀξίζ ἴοτ ὀξ»1) 11 εἱαδ-ελαπιδενς οὗ (ὈΘ]οηρτην 
ἴο) ἦε ἀοιέδο, τὸ αμα ἐᾷζ6 εφἰἰς ννὰϑ ἃ Ὀγθδάιῃ οὗ 20 οὐδιῖ5, ἄς. ΑἹὶ τῃ 6 
ΨΘΙΘΙΟΙ5 ἌρΤΘα 85 ἴο Ψ. το, θαὶ “Ὀείνεθη ἴῃς 6615) σαπποῖ πηθδῃ "εΐ ἢ 
βοιῃθῖῃίηρ εἰ56 πᾶ (ἢ6 6115. Τῆς “06115᾽ οὐ σμδηθεῖβ πεῦα ἅγὰ ὑῃ- 
ἀοιθίεάϊγ ἰποβε οἡ πὸ Ν. δπᾶ 8. γ)ὰ}]5 οὗ ἴῃς 'πηδσ σουτγί (Χ]}}. 1, σ6.), 
ΜΠΙΟΒ Ψεγε βοραγαϊθα ἔγοπὶ με ἤουϑα ὈυΠ]Πάϊηρ5 ὈΥ (μ6 οουτί οὗ 20 σα 15, 
ΕῚρ. 3, α΄’. 

11. Τῇε νεῖβα βἰαΐθς Ὁ] αίηἶγ [αὶ [Π6 ρίαοε [δὲ ψὰβ εἴ, 'ἴ. 6. {8ὲ 
τ ΔΥρΊη οὗ οἰδἰίοστη ἀποσσυρίοα Ὀγ Ὀ.}]41ηρ5, ννὰβ 5 σα ὉΠ 15 Ὀγοδά, ΕἸσ. 2, Ε. 
δηὰ (δἰ ἴῃς ἄοοτϑβ οἵ ἴΠ6 5146- δι θθ 5 ορεπεά ἀροὴ ἰΐ, οηα οἡ ἴῃς Ν. 
ΔΠα δηοίμοσ οἡ ἴδε 5. 5:46, ΕἸρ. 2, 5. [ἰ 15 ονϊάδης [μδΐ (6 5ἰά6- 
σἤ ΔΙ ΌΘΥ5 σου] ἤανα ἀοοῖς. ποννῆοσε οἷς, ἔογ {ΠΕΣ νν8}1} οὐ οἣς κάθ 
γγὰ5 ἴῃ6 ψὰ}} οὗ [ῃ6 Βοιιβ6, ἢ ψὨίο ἢ ἀοοῖβ σου] ηοΐ 6 ρεπῃϊ θὰ; 
Δη4 (Π6 τηδαϑυγαιηθηῖβ 566 πὶ ἴο 586ν ἰῃαΐ [Π6 τηλγρίῃ οὗ ταϊϑεὰ Ὀαβεπηδηΐ 
ἀϊά ποὶ ρὸ γτουμὰ [86 Ὠουδα οἢ (ῆ6 ννεβδῖ. [Ι͂ἢ ϑο]οιηοῃ ̓β ἴθπιρ]α ἴθογα 
νγὰ5 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΟὨΪΥ͂ ΟἿΒ ἀοογ, οἷν ἴῃ6 8. 5146, τ Κίηρϑ νὶ. 8. 

12. ΤῊΞ ΒΌΠΙΌΙΝΟ ΒΕΗΙΝῸ ΤῊΕ ΗΟῦΒΞΕ ΟΝ ΤῊΒ ΨΈΒΥ, Εἷρ. 3, Κ. 
Το ἴῃς νεβῖ οἵ [6 ποιϑα ργορεσγ, θαὶ ἀϊνϊάεα ἴτοηι ἰδ Ὁγ [Π6 20 ουδὶϊϑ 

οὗ ἴῃς ““Ξεραγαῖβ ρίδος᾽" (ΕἸ. 3, Η), ννᾶβ ἃ Ιαγρα Ὀυ]αϊηρ, 70 ουδὲ 
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Νον τ(ἢ6 δυ!Π]άΐϊηρ μδΐ τὐας Ὀεΐογα (ῃ6 βαραγαῖθ ρἷδος ὧζ 
[ηΠ6 επὰ ἰοναγὰ [ῃ6 νψγεϑῖ τας βενθηΐϊν οαδιῖ5 Ὀτοδα ; δηᾶ 
[ῃ6 ν4}} οὗ [ῃ6 ὈυΠάϊηρ σας ἄνα οὐδι15 [ΠΟ Κ τουπα δρουΐ, 
δηᾶ [ἢς Ἰδηρίῃ {Ππογθοῦ ὨΙ παῖ οα]15. 80 ἢἣδ τηρδαϑιγοα τ[ῃ6 
Ὠοι56, 8ἃη Ὠυηάταα οὨΡΙ15 ἰοηρ ; δηα [ῃ6 βδραῦαίε ρίαςβ, δηᾶ 
[Ὡ6 ὈυΠά ηρ, ἡ [ἢ νν4}15 [μεσγθοῖ, δὴ μη ατγεά οὐδιῖ5 Ἰοηρ; 
αἶδο ἴῇῆ6 Ὀτοδήϊῃ οὗ τῆς ἔαος οὗ τῃ6 Ποιιξθ, δηά οὗ (δ 
βαραγαίθ ρίαοα ἰοναγὰ (ῃ8 δαϑῖ, δὴ Ὠυπατγαα οαὐδιῖ5. Απαὰ 

Ὀτοδά (Ε. ἰο ὙΥ. ΕἸρ. 3, 72, 54), απ 9οο ἴοηρ (Ν. ἴο 5. ΕἸ. 3, γ5, 24)--- 
ὑγαδάςῃ Ὀεΐηρ ἴῃς βηλα] εῦ δηα Ἰεπρτῃ {Π6 ἰΑγρὲσ ἀϊπηθηβίοη ἤθτθ. Γῇδ 
Μ8}} οὗ [ῃ6 Ὀυ]]αΐϊηρ 41} τουπὰ νγὰβ 5 ουδ]ῖ5 (Πϊοῖς. ὍΔ τηθαβιγοπηθηΐβ 
70 ἃπᾶά 90 δἵἴβ ἰηϑίάθ. ὍΤῆς υ565 ννῃϊοἢ (5 Ὀυϊάϊηρ βεγνεὰ δὲ ποῖ 
βρεοϊβεά, [ΠΕΥ ΕΓ ῬΥΟΌΔΌΪΥ σεηεγαὶ. 

ὀζζγε 226 τεῤαγαΐε ῥίαεε) 1.6. ἴ[ῃε σουτί οὗ 2ο συ] 15 Ὀτοδά (ΕἸρ. 3, Η), 
ψΠΙΟΝ τὴ τουπά ἴΠ6 ἤουθθ6. “Βείογε᾽ 15 ὁρροβίίβ ἴο οὐ ἰδοΐϊῃρ. 

18- -Ἠ|ῖ᾿ὲ, (ἀδηοίαὶ πιδαϑιτεπηθηΐβ οὗ ᾿εηρτῃ ἀπαᾶ Ὀγθδατῃ οἵ Ὀυϊ]άϊηρ5. 
--ΤΒεβθε τηϑαϑυσεπιθηΐβ. ἔογπι ἰἤγεα βδαυαγοβ οἵ τοὸ οὐδὶῖ5. ΕἸγϑῖ, {86 
ἸΠΠΟΣ σουτγί ἰΟΥΠῚ5 ἃ 5ηυαγα οὗ [οοὼ οαδ᾽15 ἤδη 11Π65 τὰ ἀγαννῃ δἱοηρ (ἢ 6 
[γτοηΐ οὗ [6 ἤου56 δπά ἴῃ ἱτοπὶ οὗ [ες ἱπηθύ δηάβ οὗ (ες ραΐεβ, ΕἾΡ. 3, φέρ. 
Θϑοοηάϊγ, (ἢ ὨουβθῈ Ὀυ]άϊηρε ἔογπὶ ἃ βαιαγα οὗ τοὸ σαδ115, ν᾿ ἤδη (Π6 
20 ουδ]ῖς οἵ ““Θεραγζαία ρῥδοθ᾽᾽ Ν. δηῃὰ 95. οἵ ἰῃδπὶ ἂῇα ἱποϊπάδι, 
ΕἸρ. 3, ὑῶῆο. Απάὰ {δίγάϊγν, ἴἢ6 θυ ]άϊηρ ὟὟ. οὗ ἴα Ὠουβε Ὀυ]]Πάϊησ5 
ἔογπιβ ἃ βηῦθᾶγε οὗ τοοὸ σα 15 ἤδη [ἢ ἱννθητν σα 15 οὗ “Ξερᾶγαίε ρἷδοβθ᾽ 
δῖε δα δὰ ίο ἰἴ5 ἀϊπγχεηβίοηβ ἕγοτῃ ἡ. ἴο ἥ.., ΕἸρ. 3, ποῤζ. 

18... ΤννοΟ ΜΕΑΘΌΚΕΜΕΝΤΘ ΟΕ τοὸ ΟὔΒΙΤΘ Ε. Τὸ ὟΝ». 

ἀομδα ἂρ ἀμεραγεα ἐμότές 107,0} παι εἶν, 5. (τγᾺ}} οὗ ροζοῦ, χὶ, 48) Ἐ 12 
(ρογοῖι, χὶ. 49) Ὁ 6 (νγ4}} οὗ Βοὶν ρίαςε, χὶϊ. 1) -Ἑ 40 ([1δηστῃ οὗ ΠΟΙΥ ρῥΐδος, 
ΧΙΪ, 2) 2 (νν8}} οὗ Ὠο] εβὶ, χ]ὶ. 3) - 20 (Ἰερτῃ οἱ Πο]ϊεϑῖ, χ]Σ. 4) -- 6 (νν4}} 
οὗ δουβ6, χ]ὶ. 5) Ἑ 4 (546 -ομαιθοσθ, ν. 5) Ἐ 5. (νν}} οὗ 5146- μι οῖβ, 
ΧΙ, ρ)Ξξξιοο. Ἦξετε ἴἰ 15 ενϊάεπί ἰῃδἴ οἡ ἴῃς ΝΥ͂, οὗ ἴῃς Ποῦβε [ἢ τιδυρὶῃ 
οὐ “ταὶ ννΐςο ἢ να 16 οὗ [ηε ταϊβεὰ Ὀαβοιηθηὶ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ. [ἴ 
οχίϑίθ ἃ ΟὨΪΥ οὐ ἴψὸ 5465 Ν. δπά 5., ψῆῇεγαε ἴῃῈ ἀοοῖβ οὗ ἴῃς 5146- 
σΠΔΙΏοΥ5 Ορθηθα ἴτοιῃ 1; οἡ ἰδ ὟὟ. (Π6 ““βεραγαΐβ ρ]8οβ᾽ 5ἰκισίϑα 1Π8 
νν4}1} οἵ ἴῃς 5146- σμδι ὈΕ 5. 

σόῤαγαΐε ῥέαεε, α»καἱ ἐλ: ὀμέϊά ἠη 9} Τῆς “ ὈυΠάϊηρ ἦ Πετα (πουρῇ 5ρ6116ἀ 
ἀϊβδτλεπ]}γ)} σα θὲ πο οἴμεσ ἴδῃ μᾶΐ τηδητὶοηδα σ. 12, ΕἸρ. 3, Κ. ΤὨῊἜς 
“βερατγαῖα ρἰδοθ᾽᾿ οὐ σουτί οὗ 20 οἰ115, ΕἸρΡ. 3, Η, Ῥείη δἀάεά ἴο [ἢ15 
ὈυΣ]αἰηρ ἰοσιηθὰ ἃ Ἰδηρτῃ οὗ τοὸ ουδ]ῖ5, νὶΖ. 20 (βερατζαῖθ ρ]866) -" 5. 5 
(ννο ν4}}5 οὗὨ Ὀυ}} 4] 6) Ἑ 70 (ἰπετῖου οἵ θυ 1] ϊρ)ὴ Ξε τοο, ΕἸΡ. 3ν π. 

14. Τνο πιϑαϑυσζοιηδηῖβ οὗ τοο οἰῖ15 ἔγοτῃ Ν.. ἴο 8. 
ΤῊς ἴτοηΐ οὗ 86 ἤουβα ὈυΠ]άΐπρϑ, (μ6 “βδεραγαῖθ ρδοθ᾽" οἡ δδοὶ 5148 

οἵ [δ πὶ Ὀείΐπρ' ἱποϊ θά, ρίνεβ τοὸ οὐδ ᾽15, μαιμεὶγ, 20 (Ὀγεαάτἢ οἵ Βοι56) 
Οό- 6 (5ἰάε νν4}}15) Ὁ 4 4 (5: ἀ6- ματα Ὀ615) Ὁ 5. Ἔ 5. (νν4}}5 οὐ 5146-ἤδιηι- 
δ6Γ5) Ἔ 5. 5 (τοιηδίηαοσ οὗ ταϊϑεά Ὀδϑεπηεηῖ) " 20 - 20 (Ξεραγαῖς Ρ]46Ε6) ΞΞ 
1οο, ΕἾρ. 3, ἐ»ι. 

ψι 2 
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ἢ6 τηδαβδυσοά [6 Ἰοηρίῃ οὗ ἴῃ6 Ὀυ]αηρ οὐοσῦ ἀραϊηβδὶ ἴ86 
βδραγαῖθ ρἷδοβ ψῃϊο ἢ τας ὈεΠϊπὰ 1ἴ, ἀηα [ἴῃς ρ4]16Π|65 ᾿βεγθοῦ 
ΟἹ ἴῃ οὨδ 5146 δῃὰ οἡ ἴῆ6 οἴει δἱάθ, δὴ Ὠυπάτοα ου 165, 

1δ. ΤῊς “ἸοηρΊἢ᾽" Βοτε ἰ5 τεοκοηδά ἔγοιῃ Ν. ἴο 8. 
εὐλέελ νᾶ5 δελίηά ἢ Ἐδίδεγ: Ὀθμἰπᾶ ὙἘ1ΟῺῈ 10 γ8Β. Τῆς Ὀυ]]άϊηνσ, 

ΜἘΠ]ε Ἰγΐηρ ἐον ΕΓ δρδίηβι" (με ““βεραγαῖβ ρ]δοβ," νγὰβ Ὀεμὶπα 1, 1.6. ἴο 
[ὃς ΝΥ. οὔ. [{{{}15 σοπδίγιοιοη ὃ6 ποῖ δαορίεα ἴΠδ τεδηῖηρ 5, νν ΒΙΟ ἢ 
(Ὀυ 1] ἀϊηρ) τὰ Ὀεμ πα ἴτ (186 βεραγαῖα ρ]806)---δὴ ἱπάδρεηάδηί οἰδιι56. 
ΤὨε Ἰεηρτ οἵ {Ππ|| θυ] αἰηρ 85 1ἴ ἸὰῪ δἱοὴρ [6 ““βεραγαΐβ ρδος᾽" Ν. ἴο 5. 
Ὑ45 100 ΟΕ 5, 1.6. 90 (ἰπίεγίου, Ψ. 12) Ὁ 5. 5 (5:6 νν 8115, σ. 12) Ξξξ ῖόοο, 
ΕἸρ. 3, γ5. ὍΤΒε τε τεηαετεὰ ““ρΆ]] οτος" 15 οὗ υησεγίδίη τηεδηϊησ. [ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ Χ]Ϊ, 165. 16 δῃηὰ χ]ϊὶ. 3, 56. [{{{τ6 τεδαϊηρ 6 τρηϊ όσα 1 δ ἢ 
τδϑ ποίῃϊηρ αἶσα Ὀὰξ νγ 8115, οὐ δοιμείϊηρ ἐαυϊναὶθηί ἴο νν 8115 Δῃηα οὐσςι- 
ΡΥΪΩΡ [Π6 βᾶπιθ 5ρᾶοβ, δοσοσαϊηρ ἴο ὕ. 12. ϑυγίδς 0.565 ἃ ἴεγπλ ΟΥ̓ ΨΜΏΣΟΒ 
11 8150 γϑηάοις ἴθ “νν4]15᾽ οὗ (ῃς Δ]ίαγ, ν. 22.--- Πὴ 6 νϑῦϑε 5ῃου]ά δηᾶ δἱ 
16 ψογὰ οωμόέξε. 

4 ὖ δέ. ΒΘΕΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΙΝΘΙΌΕ ΟΕ ΤῊΝ ΗΟΒΕ, ΜΊΤΗ 118 

ΟΚΝΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ. 

Τα ἀείδ1]5 οὗ πηθαϑυγεπιθηΐ ἡγεσα Ἔχῃδιίθα ἰῇ Ψ. 1545. Τδα ῥσόρβεῖ 
ΡΙοσδοαβ πον ἴο ἀδβθοῦθα (6 ἰπίε Ποῦ οὗ [ῃ6 ἢουβα ἴῃ ἴἔνο ρῥαγίου δῦ 
Ροϊηϊβ: (1) (Ὡς ννοοάψοτκ νψ ἢ σοἢ ἴῃς μουδα ἴῃ ἰϊβ νν 8115, ὅζο., ννὰβ5 
οονεγεὰ, 15 ὁ-ειθα; δηὰ (2) ἴῃε οἰπηδπηθηίδιίίοη οὗ (πὶ ψοοάνουκ, 
ιό ὃ σἐφ. ΤὨε ἰοχὶ 15 ἴῃ βοιηδ αἀϊβογάεσ, δῃὰ ἴῃ6 πη κηόνῃ ἴεσα τεπἀογεὰ 
“ἐρΆ 6.165 σαιι565 ρεγρὶ εχὶῖγ, [μου ρἢ ἴνγο ρεῃεγαὶ δἰδιεπηεηῖβ ἀσὰ Ὁ] δἰ ΗΪῪ 
Ὠϊδάθ, νἱΖ. [ἰῃαἴ 1ῃ6 ψ80]6 ἰηΐογίοσ οὗ (ῃ6 οι56 γα οονοσοὰ 1} ψνοοά, 
δηά τΠδι (15 ννοοάψοτκ ἤτοι ἤοουῦ ἴο τοοῦ νγὰβ ογῃδῃγεηϊεα ἴῃ ἴῃ ΠΟΙΥῪ 
ΡΪΙαᾶςα δῃηά ἴῃ ἴῃς μοϊϊεβὲ ἢ σΒοσα 5 ἀπαὰ Ρδ]ηλ5 (ἴὰ ἴ[ῃ6 ρογοὰ ρεῦθαρϑξ 
ὙΠ ρΑ]πὶβ ον). ΔΊ ΠΟ ποτα σμδηρεβ ἴδῃ ἀγα ΔΌΞΟΪ αἴ ΕἸ Ὺ ΠΟΟ σσΑ ΣΎ 
τυ. 15 ὁ---τό ὦ ταῖὶρῆϊ τεδᾶὰ : “δηὰ ἴῃς ἴερ]α (1.6. ΒΟΙΥ ρΡἷδοε), αηὰ (6 
ἰΏηΕΓ Ὠουβα (Ώ0] 1651), δηὰ (πε ρογοῇ οὗ (μὲ σουτῖ (πιοσγε σοῦ δΌΪν, δὰ 
115 ουὐἴει Ρρουςἢ), 16 δηά της (ἢγεβῃοὶάβ, δηὰ (Πς οἱοβθά νυπάονβ δηᾶ (μ6 
ρΆ]]ετ!65 τουηὰ δρουΐ ἴῃς ἴἤσγεα οὗ με, ορροϑβὶῖϊς ἴῃς {πγεϑῃο]ὰ (1.6. 
ἰονναγάβ [ἢς Ἰηϊοσίοσ) ψεσα νεπεεσααὰ 11} νοοα (οΥ, ἡγασα ΡΟ ἰϑῃθα ψψοοα) 
τοιπὰ δρουϊ.᾽ ΤὨϊβ νου]Ἱά βἴδία ρεηθγα!γ [παῖ τῆς ΨΏΟ]6 ἰῃιεσίοσ νγᾶϑ 
νναϊηβοοίίεα, Βυῖ (Π6 ᾿απὴρ ἔγοτῃ “1 ϑῃ 14 5᾽) (ΑΝ. ἀοοτ-Ροβίϑ) ἴο 
“ἐε]οβεὰ τυἱὶηάονν5᾽ ἴῃ ν. 16 15. ππηδίυσαὶ. [1 15 ρσόῦδῦ]ς {μαὶ “ [ΠΓ65- 
Ὠο]ἀς᾽ 5Βῃουϊὰ Ὀὲ τεδὰ ψ ἢ ΓΧΧ, εὐδία (οΥΣ, ψαϊηβοοίί6 ἃ). 11 15 σοῖ- 
ΔΙ Π]Υ ρσγοόοραῦϊα ἴπμαὶ [Π6 τοοβηρ᾽ ἰς ἀδβογ θεά ; (ης ψοτζὰ τεδὰ Ὁγ ΓΧΧ. 
(5 ρΡἢ4}) 15 αἰννᾶγβ υβεὰ οὗ (Πε γοοΐε νους ἴῃ ἴῃς ἀεβοηριίίοη οἱ ϑοϊοσϊηοηβ 
[ΘΠ Ρ0|6 (1 Κίηρϑ νἱ. νἱ]., 1η]655 νἱ. 7 Ὀ6 δὴ εἐχοθρίίϊοῃ, ἃ οἶδιβεὲ ψϑηθην 
ἴῃ [ΓΧΧ.}; δηὰ [ΧΧ.. υπάετγοίοοὰ 1 50 ἢετα (υ. 20). Εὐτγίμεγ (η6 πχθη- 
[οὴ οὗ (ἢ οΪοδοὰ νψηάονβ, νν ῖοἢ τησϑὲ μάνα Ὀδοη ἰοναγὰ [Π6 τοοΐ, ἴῃ 
᾿τωτηθαϊαῖα σΟΠΏΘΧΊΟΏ, 5 ἰη ἰανοιγ οὗ ἴῃς τοοΐσννοσκ. ΑΥ̓ Βαϊ [δς ““ρ4116- 
ΓΙ65᾽ ψεσε 15 οὔβοιυσε. [,ΧᾺΧ. εἰἴπεγ αἀἰὰ ποῖ γεδὰ ἴῃς νοσζά οἵ σεμάδγεὰ 
ἰϊ παύτονν ΟΡΘηϊηρβ᾽ (511 ννπάον5). ΑΟΝ. “πη [Πεὶζ (Ὦγοα 5ἰοσίθς᾽,᾿ 
5ῃοι)]α Ὀς ὕο 86 Πχθ9 οΥὁὨ ὕπθοχι ([με ΒΟΙγ ΡΪαςα, ΒΟ] 16ϑί πὰ ροσοὴ, ᾿. 15). 
Ῥοϊηπιεά τμ05 [86 τεδάϊηρ ἰ5: αρμα ἐλέ ἐενερίς αγρια ἐλε ἐρερεον ἀοτίσέ (ὨΟ] 1650) 
αμα ἐλέ ῥογεὰ οΥ ἐάε εομγέ (οτ, αθιὰ 15 ουϊοσ ρουοῦ) τόέγό εουερεά τοΐᾷ ἃ 
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ΜΠ [6 ἸΠΠΘΓ ΤΘΙΏΡΪΙ6, δηᾶ [ἢ6 Ῥοσοῆθ5 οὗ {ῃ6 οουτχῖ ; ἴΠ6 
ἄοοσ ροϑῖβ5, δΔῃα [6 ἢᾶῖτονν ψ]ηάον5, δηα [ἢ ψ8]16 7165 τουπὰ 
δΔΌουϊ οἡ {Ππεῖγ ἴγεθ φζϑγῆδδ, ΟΥ̓ΘΥ δρδαϊηϑδῖ {Π6 ἀοου, οἱοθ]θὰ 
ΜῈ ψοοά τουπᾶ δροιΐῖ, δῃά ,χὥογε ἴῃς ρτοιηάᾶ ᾧἃρ ἴο ἴδε 
ψιηάονβ, δηᾶ ἴῃ6 ψιηάονβ 20έ7γ6 σονεῖοά : ἴο ΖάαΖζ αὔονο 
[η6 ἀοοῖ, ανθ ὑηΐο (ἢ 6 ἸΠΏΕΓ ἤου56, δηα ψιμουΐ, δηθὰ ὈΥῪ 
4}1 [Γῃ66 νμ4}1} τουπὰ δϑουῖ σι ἀπά νοι, ὄγ πηθάβυζα. 
Απᾶ 22 τυᾶς τηδάδ τυΐζά σΠΘΥ τ 5 δηα ραΪπὶ ἰγθ 65, 580 [πδὲ ἃ 
Ρά]πὶ ἰτ6 6 ἐσας Ὀδύνθθῃ ἃ σμοστα δηα ἃ σῃογαῦ ; δηα δ267} 
σἤεσῦ μαὰ ἵνο ἴδοθβ ; 50 ἴπαϊ ἴῃς ίδοθ οὗ ἃ ζζδῃ τας 
τονατα [6 ραϊτὰ ἴγεα οὐ ἴΠ6 οὔδ 5ιά6, δηά (ῃ6 δος οὗ ἃ 
γουηρ ᾿οῃ τοναγά [6 Ραᾳ]πὶ γε οἡ ἴῃς οἵδε 546; 2: τυᾶς 
τηΔ66 [ὨχοΟΌΡἢ 41} [ῃΠ6 ἤοιδε τουηα αῦουῖ, Ἐτοτὰ ἴῃς στουηά 

γοοϊξευογξ, απαὶ {εν ἐλγεές λαα ἐλεεῖν οεἰρεεα ευΐμαάστυς ἀγα ἐλείγ ραϊίεγίες 
γοτεραῖ αδοτεζ. 

16. ονεγ αραΐηε ἐλε ἀοογ7] ἴΏ6 ὑτοϑμοϊᾶ. [1 Ἰοοῖκ5 85 1 δοῦηθ νογάξ 
μιὰ (4]]|δὴ ουὖἱ οὗ ἴδε ἴεχὶ πεσε. ἊἊΧΧ. τεδάς: μα δε ἄομδς απα 2}έ 
σαϊοΐγε γε 2αγίς τυόγε τυαϊηεσίίεα τυΐζλ τυοοά γοκγαὶ αὐομξ (μα ἴῃς Βοοτ). 
Τῆς ΡῬτεβεηΐ ΗδΡ. ἰδχί, Ἄνθὴ 1 τοδᾶ, σημα ουέγ αραϊμοΐ ἐλε ἐλγεσλοία τας 
ὦ πυαϊριφεοέζλρερ᾽ Οὗ τυοοάΐ, ἰα ἴοο 5ῃογέ ἴο σίνε ἴῃ 6 ὨδΟσσθΑΥΥ 56η56--- ΟΥΟΓ 
ἀραϊηβὶ ἴΠ6 [Πγοϑῃο]α "ὃ ψου]ὰ Βα γαῖ μεῦ οὔβουσε 85 δὴ Ἐχρζαϑβίοῃ ἴοσ [6 
ννὮο]6 ᾿ηΐοτῖοσ οὗ ἴῃ6 ἤοῦθε. Τῆς ννογὰβ "ἨἬνεσ δρδίηδί [6 (ἢγθϑῃο]ὰ᾽ἢ 
σδῃ Βαγάϊν Ὀ6 τερατάεα 8ἃ5 ἃ ἀδβηϊ το οὗ ἴῃς ἸοσΔ] ΠΥ οἵ (Π6 ““ρα]]6γῖθ5,᾽; 
ἃ5 1 τἢεθεὲ νεῦε Ὀογάξιβ Οὐὁ ρδὴρβ (4440) σοίΐηρ τουπὰ [ἢς ἔοοι οὗ [ῃς 
νγ4}15 (Θὰ.). 

συ. τό ὁ ξέφ. ΤὮδ ογματηεπίδίίοη οὗ ἴῃς ἰηϊογοσ. Ἐΐεσε 4150 ἴΠθγα 5 
Βοὴ6 ΟὈΒΟΌΓΙΥ : σηα ον δ  οο»" τερεο 1ἀεέ τοϊραΐοτυς (απὰ [6 ννἱηάονβ 
ΨΘΙΘ σονεΓαα), 17 αγιαὶ τεγιΐο αὖουε ἐᾷδ αθογ, απαὶ τερ2ο {ἦε ἸΏ ἀοτδε αγα 
«υὐλοιζ, αμα ογε αἰ {δε τυαϊίς γοωμα αὐοιέ ἡγε ἐς ἐμη27 (Ὠου56) σα ἐλό 
οῃε67, [66 τηθᾶϑατεβ ΔπᾺ], ε8 2.47 τυεγέ »ιαάε ἐλεγμὸς ἀγα ῥαρε-ἔγ θές, 50 
ἐλαΐ, ἃς. Τῆῶ ννοσὰβ ἰῇ ραγεῃμεϑὶβ “"δηὰ {Π6 νίπάον,᾽ ἄζ., τη ποῖ 
Ὅς οτἱρίηδὶ, ὙΤλε ρῆγαβε “δηὰ ψιῃουι ΒαΓαΪν τείεσβ ἴο ἴῃ6 ρογοῖ, 
ΤαῖΠοΥ ἴο [Π6 Ουΐοῦ ἤουβα ΟΥ̓ ὨΟΪΥ ῥΪαοα; Ὀδοδιβε 1ἰ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶγ [δδῖ 
σΒοτα ἢ 5 εχ οαγνεα οἡ ἴῃς νν4]}}] οὗ (ἢ ροσο!. Τῇα νογά ““τωθαϑηγαβ᾽; 
ἰ5 ψδηιϊΐηρ ἴῃ ΓΧΧ. [Ιΐ σεηαίης [Π6 ἴεγπὶ “τηδαϑαγεβ᾽ τηϊρ ἢ ΡΟΘΘΊ ὈΪῪ 
᾿ΤΩΡΙΥ τμᾶὶ [Π6 νν4}} νγὰβ ρδῃδ]]εα ἱπῖο σοτηραγίτηθηΐβ, πᾶ ἰἢδΐ ἱη δᾶςὴ οὗ 
(656 ννὰ5 οαγνβὰ ἃ σῆεπιρ δῃηᾶ ραΐπη. Τῇε ἴδγῃὶ 15 ϑεὰ οὔσας οὗ ρβϑῖ- 
Ιηξηΐβ (5. ΟΧΧΧΙΙ. 2) ποτα ἴΠ6 τηεδηϊηρ ἴο βργεδὰ Ὀὰϊ οσ σονϑῦ, ὑαΐ 
οουἹὰ Παγάϊγ 6 υξεὰ οὗ ἃ οαϑίηρ οὐ νναϊηβοοίπηρ οὗ ννοοά. ἘΒοείιοῃοῦ 
βυρρεβίοα “σαγνίηρς,᾽᾽ ἃ 56η56 ῃϊοἢ Μοῦ] δά ποιϊμίηρσ ἴο {86 σϑηεσαὶ 
τηεδηΐησ. Κ΄. 20 15 γδῖμου ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴῃς οπηϊββϑίοη οὗ ἰῃς ψοχά. 

νυ. 18,19. Οηϊγ ἴδε ἵνο οἠϊεΐ ίδλςεβ οὗ [6 σθεγα ἡνεσα σερσεβεηίαα, 
[παι οὗ ἃ τη δηά οἔ ἃ Ἰίοῃ. 

20. ΤὨδ ριοόρμδεῖ 15 ἴο Ὀς οοποεϊνεα 85 βίδπαϊηρ ἴῃ [ἢ 6 ὨΟΙΥ ΡΪδοδ, δπά 
ὙΠ Ὼ 6 Βρεδῖϑβ οὗ [ῃ6 ““ἀοογ᾽" Βα Ἔν θην τεΐετϑ ἴο ἴῃς ἐμὰ νν8}}5 δῃὰ 

20 
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τἀηἴο ἀῦονα [ἢ6 ἀοογ τοέγό Ομ ΥῸ 5 δηα ρδ]πὶ γα τδάθ, 
δηὰ ὁπ ἴῃ 6 νν]] οὗ [Π6 ἴδ} ]6. 

Τῆδ ροϑβῖβ οὗ ἴῃ6 τἘΠΊΡ]6 τυέγέ βηυατοά, απά ἰῃ6 δες οἵ 
[Π6 βαποίυδΙυ ; ἴῃ6 ἀρρεδίδησθ οὐ 246 6 ἃ5 ἴῃη6. ἀρρδαΐδῃςς 
9 ἐάε οἱλέγ. ΤὨΘ αἰΐϊαγ 9ΧΓ νοοά τὐαᾶς ἴγες σαδιῖ5 Πιρῃ, απά 
ἴῃ6 Ἰεηρτῃ (Πογεοῦ ἴνγο οὐ 115.; δηᾶ [Π6 σογηθγς ἱπετεοῖῦ, δηὰ 
ἴΠ6 Ἰδηστῃ τποτεοῦ, δμὰ [ἢ6 νν4}15 [πεσθοῦ, τυέγε οὗ ποοὰ : δηὰ 

ῃοῖ ἴο (δε 5146 νν8}}15. [ξ τειῃηδὶηϑ οὔβουγε μεῖον ἰ θ6 ([ἢς ““ἀοογ᾽ἢ οὗ 
τς Πο] δὲ οὐ ἴηδι οὗ [6 ΠΟΙΥ ῥἷάαςα ἴο ννῃϊοἢ Ὠ6 τοίθυϑβ. 

αμα οχ ἐλε τυαίί... ἐεεῥί] ὍΤὴῈ ψογὰ "ειαρ]ε᾽" ἰ5 πιατκεὰ δ5 ϑιιβρί- 
οἷοι ΌΥ͂ ἀοἱβ ονεσ ἰΐ, ἀπ ἰ5. οὐχ τε ἴῃ βοὴ Μ55. δηά ἰὴ ἴῃς δῃοΐϊδηϊ 
νεγϑίοηβ. Τα οἷδιιδε 15 ἴο ῬῈ οοππεοϊοδα ψὶτἢ ζ. 21. 

21. ἐὰφ 20ϑεέξ.. σφσμαγε4] Τῆς ἰεχὶ ἰδ νευὺ πιησετίαϊη, [6 νογβί οῦς 
ἀεν! Ατηρ ΠΌτ ΗΘΡ. ἀπὰ ίγοτῃ οὔβ δηοίῆεσ. Ὅῇε ψοτσὰ “τεπηρὶς᾽ (νυ. 20) 
Ὀείΐηρ οπιίοα ([ἢ6 ψοταϑ γτεδὰ: αμαὶ Δ τυαϊδ, χἵ οὔ δε ἐορερίδ τυᾶς τφεέανέ 
αἱρογ- οκέ5--- ἃ σοῃϑίγι οἰ Οἢ ΘΟΑτΟΟΙΎ Ροβϑὶ ὉΪ6 ἴο ὄχρύεθα 86 ἰάδθα (ἢαὶ [6 
ψ}4}} ἀαα βΞαυατα ἀοοῖ-ροβίβ. ϑυγαδς τεδᾶ: δηὰ ἴῃς νν]}] οἵ [ἢ τειρ]8 
νγὰ5 ἰουΓ-54 18 Γ6---οὐη ἰπρ ““ἀοοτ-ροϑβίβ." [,ΧΧ. : δηὰ ἴῃς ΠοΙνῪ ρ]αςα 
(Πο11651) αηὰ (Πε ἴθπῖρ]ε ορϑηδα (βργεδά ουἵ) ἔουγ-540ᾶγ6---τοδάϊηρ “ΠΟΙ 
Ρίδοο᾿᾽ ἴογ ν4}}, ἀπὰ ““ορεπεά᾽ ίοσ ἀοοῖ-ροβίβευ [{ 5 ρσοῦδῦϊε {παῖ 
Βοπηοίίηρ ἰ5 βαϊά οὗ ἴῃς Ὠο]ϊεδῖ, Ὀδοδιιβα ἴὯ6 ποχὶ οἰδιβα σγοίευς ἴο δῇ 
τὶς ]α ἴπδὶ βἰοοά ἴῃ ἔτοηι οὗ ᾿ξ. [{ 5. αἰβο ργοῦδῃϊα ἴμαὲ (86 ““ἀοοι" 
τείετγεά ἰο Ψ. 20 5 τἴῃδῖ ἔγοπι ἴπῸὸὶ ΠΟΙ ρῥἷδος ᾿πῖο ἴπε Ὠο]εβ, Βυΐζ τῃε 
τ 65565 ἰδᾶνα τι5 ποθι ν᾿ ἤει ΠῸΥ βοπιοίῃϊπρ Ὀ6 541ἃ αροιΐ ἴῃ 6 νν]]} 
οἵ δρουΐ ἴπ6 ἀοοτ-Ροβίβ. [Γ οἵ (ῃ6 βγϑὶ [86 τεδάϊηρ τη Ὀ6: αρε 4δέε 
τυαίἑ οΥ 1.6 ἀοέϊεεέ τυας γογεσφμαγε (Ηἰῖ2., (οτη.). Ἐείδγεησς, μονανοσ, 
τηῖϊσῃῖ Ὀ6 ἰο ἴΠ6 ἀοοτ-ῃμοβίβιυ [1π δοϊοπηοηβ τε ρ]6 ἴῃοβε οὗ [πε ΒΟΙΥ 
Ῥίασς ἀρρϑᾶγ ἴο ᾶνε Ὀδθη ἰουγεσοτπετεά, δηᾶ ἴμοβα οὗ (ῃ6 μο]οβὶ ἤνο- 
οογηεχεα (1 Κίηρβ νὶ. 231, 33). 
ὕω οἵ ἐλε ταπείμα᾽.. «Ὡς οἴμοι] Τῆΐ ἢᾶ5 πὸ ρῥγοῦθδὈὶ ν. ΤὍΤΠῈ 

οἶαυδο 15 γαῖῃοσ ἴο Ὀ6 σοῃηθοίθα ψ ἢ ν᾿. 22. Ῥευμαρβ: διὰ 1η ἔγοῃῦν οὗ 
[9 ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ (ἢ 6 ΠΟ] 165) ψ͵ἢὸλἀπ8 ὉΠ0 ΔΡΡΌΘΑΓΔΙΟΘ 85 ἴ.6 ΔΡΌΡΘΑΣΒΙΟΘ 
42 Οὗ 8 ΔΙΔΣ οὗ ψγοοᾶ, ἴπτοθ οὐέϊα [06 ποὶρῦ Ὁποτϑοῦ, ἄς. 90 
1ΧΧ. δηὰ ραυν ὅγε [ἢ τῆς μοΙν ρίασς ἴῷ ἔτοηὶ οὗ 88 ἢοϊϊεσὶ ἴΠδτα 
βίοοά δῇ οὐ]εοὶ δνίηρσ (6 ἀρρεάγδησε οἵ δὴ δ]ίαγ οἵ νοοά. Τῆς ῥτε- 
56ηὶ ταχὶ τϊσῃϊ τοδά : “" δηά (45 ἰοτ)ὴ (ῃς ἔτοηϊ οὗ ἴῃς βαποίυαγυ, ἴἢῈ δρ- 
Ρβθαύᾶῆος νγὰ5 85 ἴῃ δρρεάγδηοθ,ὔἢ 1.6.ὄ 1ἃ μαὰ ([ῃ6 ἀρρϑαίδηος ψῃ ]οἢ 15 
ψ}6}} Κηονῃ δηὰ ἀοεβ ποὶ πεεὰ διγίμῃον ἀδβοτρι! οη---ἃ ἔογπι οὗ βρεεοὶ 
σοπιηοη ΘηΟΙΡὮ ἴῃ ΘΒοιλῖς, Ὀὰῖ φαΐϊῖα ἱπργο δ ]6 Ποτα. 

22. ΤΏ αἰἴδγ νγὰβ 3 ουδ᾽15 ἱρὰ δηὰ 2 ἰΙοηρ. [,ΧΧ. δἀὰς [πδῖ ἴὲ νγᾶ5 
4 Ὀτοδά. 

ἐλε ἰκριρίλ ἐλεγεοῦ... οἵ τὐοοα]] αὐιὰ πὸ Ὀδᾶ59 τμογεοί, ἃ βἰταρὶθ διηθηάδ- 
ἄοπ, δἴον ΧΧ.; οἵ, ἔχ. χχνὶ. 19 σεΦ. Τὴ δἰΐδ πᾶ σοόύποῖβ, ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ βοτιθνμαΐ ταϊϑθὰ, θυ οὶ ἤοτῃβθ. [1 ψγὰϑ ὙΏΟΙΙΥ οἵ ψοοά, δπὰ ἰ5 
οα]]οὰ τς 8016 ψὩϊο 15 Ὀείοτε ἴμς Τογά. ὍΤὨδ ἴσδιτῃ [40 ]6 5 δρρ!]οά 
ἴο ἴπ6 αἰϊασ οὗ Ὀυγηϊ-οἤεγίηρ χ]ῖν. τό (οἴ. Μαὶ. 1. 7, 12). ΤῊ ΪΞ ἰ5 χαυϊίς 
Ὠδίαγαϊ, 45 (ἢς βε5ἢ νγὰβ ἴα Ὀτεδὰ οὗ Γεονδὴ (χ]ῖν. 7). ΕΖεῖκ. ἀοδ5 ποῖ 
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δ 5414 πηΐο π6, ΤῊΙΒ ὧς ([ἢ6 [40]6 ἴῃαϊὶ ζς θείογο ἴθ 1,.0ΕὉ. 
Αηὰ [Π6 ἴδηρὶα δηᾶ ἴπ6 βαμποίιδσυ δὰ ἵψο ἄοοτβ.0. Αμπάὰ 
[ηὴ6 ἄοοιβ αὰ ἴνο θάνε ρέδεθ, πὸ τυτηϊηρ ἰθανθβ: ἴγο 
ἔφασές ἴου ἰῇ οὔθ ἀοου, δηᾶ ἵνψο ἰϑᾶνθα ἔοσ τῆς οἴῆεσ ὠφο7. 
Απα 2λέγε τῦέγὸ ταδὰβ οἡ [Π6π|, οἡ ἴμ6 ἄοοτβ οὗ {π6 τερῖο, 
σἤδγα θ᾽ Π15 δηᾶ ραϊηὶ ἴγθθϑ, {Κὸ 85 ζύε7γ6 τηδᾶάβ ὑὩροὴ ἴῃς 
4115; δηά Ζ΄εγε τσέγό [Ὠϊοὶς ΙΔ ΚΒ ὑροη [6 δος οὗ τῃε 
Ροτγοῖ ψπουῖ, Απά 2{676 τ0676 ὩΔΙΤΟΝ νπάοννβ δηὰ ρϑ]τὴ 
665 ΟἹ ἴΠ6 οὁΠ6 5146 δΔῃηα οἡ [Π6 οΟἴθοῚ 5:46, ου [6 οἰάδθϑ οἵ 
[ἴῃς φογοῦ, δῃᾶ ὡφορε ἴῃς 5146 σῃβαιηθεῖβ οὗ [ῃ6 Ποιιβθ, δηά 
το Κ ΡΙΔ ΚΒ. 

ὨΔΤΏ6 ΔΩΥ͂ Οἴπετι οὐ]εοῖ ἴῃ [ἢ ΠοΙν ρΐαςθ Ὀεβί4ε5 (5 (4016, δπὰ ἴδ 15 ῥτο- 
ὈΔ40]6 τμαΐ Π6 τείδυβ ἤθσα ἴο [ἢ6 δ] αγ- ἰκα τΔ0]6 οὗ βϑῃθν υγθαά, (ἢ6 οαϊκος 
ου ΜΗΪΟὮ νοι] 4150 ΡῈ σοῃϑιἀθγεά δὴ οἤδσὶηρ οὗ Ὀγοδά ἴοσ ἴῃ 1,ογά. 

28--26. ΤΠε ἀοοβ οὗ ἔμε μον ΡΪαςα δηὰ [πε Βο]οβί, 
ΤῊΣ ἴθ ρ]6 ΟΥ̓ ΠΟΙΥ ρἷαοα δηὰά ἴΠ6 ἢο]εδὶ μα δϑδοὴ « ἱνο-εανεὰ 

ἄοογ; δηά βοῇ οἵ ἴῃς ᾿ἰεανεβ ννὰβ δραίῃ αἰνιἀ δά ἱπίο ἵννο ἰεανθϑ. 
438. μυο (1007. ἰ.6. ΘαΔοἢ Παά α ἀου]δ οσ ἰννο-ϊρανθα ἄοοσ. 
24, 454 {ἠέ ἀοο»5] 1.6. (ἢ Ιεανεβ οἵ [ἢ ἀοοσ δαὰ δραΐη ἔννο ἰεᾶανεβ, 50 

(δι [Π6 ἀοοῖϑβ δἃ5 ἃ Ψη0]6 οὗ [Πε ΠΟΙ͂ ρῥίασε δηὰ ἢο]εδὲ τνεῦο δας οοη)- 
Ροββά οἵ ίουγ 5π14}} ἰεανεβ, {ΠΚῈ ἃ βογξδῃ. 

2δ. ΤὨδ ἀοοῖβ οἵ ἴῃ 6 ΠΟΙγΥ ρΐαοβ νγεσε σαγνεᾶ νυ Ἱ ἢ σΠαπὉ5 ἀπα ρα]πὰ 
{γε 65 υ5ὲ 85 ἴ[η6 νν4115 (Ψ. 17 56Φ.). 

ζλϊοῖ 2έαπάς μον (ἦς ,α.ἢ] ΤῊ ψογὰ τεηδεγεὰ ““ΓὨ]οὶς Ρ]δη Κα ("α) 
ΟὐσυΓβ ἀραΐη τ Κίηρϑ νἱ]. 6 ἴῃ σοπηδχίοη ἢ ἃ ροσοῆ, Ὀυϊ ἰ5 οὗ ἀποοτ- 
ἰαΐῃ πηδδηΐησ. ξδετε ἴἴ ἰ5 βαϊά ἰο 16 ουϊδιάς ἴῃ6 ρογοῖ δῃά ἰη ἔσοηῖ οὗ ἰΐ, 
δια πλρῃϊ θὲ [Π6 "“ἰαπαϊησ᾽ αἱ ἴῃ6 ἴορ οὗ {πε ἢϊρῃι οἵ βίερβ. Οἰδεῖς 
(δἰ οἱ δὴ ονευπαηρίηρ οἡ ἴῃς ἔγοηϊ οὗ [πε τοοῖῦ, ἴο ρσγοίςοι ἴῃ 6 δηίγταποα. 
Βαϊ 'π τ Κίηρβ νἱῖ. 7 ἴῃς “αὐ (τοηΐϑ5 ἴῃ6 Ρ.Π1415, ἃ5. ἤδγε ἰΐ ἴδσθϑβ ἴῃ 6 ροσο. 
ΤὨετγείογε ρογῆδρϑ : “δῃηὰ ἃ ἰαπαίηρ οἵ ννοοά ἰῃ Ποηϊ οὗ [6 ρογοῖ οἡ ἴῃ 
οιϑι ες." Νὸο ἄοιρι “νἸπουϊ᾽ τηϊραὶ ἀεβογῖθε της 11ὲ οὗ ἴῃς ροτοῖ ἴῃ 
τοίθγομοβ ἴο ἰἢ6 ἤοιιβα δηᾶά ποῖ ἴπε 115 οἵ {6 'αὖ ἴῃ τεΐδγθηος ἴο ἴδπ6 
Ροτοὰ; ἴῃ ψΒῖοῦ σαθ6 (Πς “σό ψου]Ἱά Ῥα βοηνείῃϊησ Ὀεῖννεεη ἴῃ6 ΠΟΙΪΥ 
ὈΪᾶςος δηά ἴῃς ροτζοῦ, δῃά ἴῃ ίδεϊ 1π6 ἀδβογρίίοη ἰῇ τ. 26 γείετβ ἴο [(ἢς 
Ζἡη5 166 οὗ [ῃ6 ροτοῆ. 5111] [15 15 1655 ρυόοθδῦϊβ. 

206. ΕῸΓ ΠαΙγον ψίπάονβ, οἷοθθᾶ. ΤῊΣ ““51465᾽ (11ἴ. Ξῃου 6 γ5) ἂγὸ 
(ἢς 5]14ς ννα]}]5 οὐ ἴῃς ρογοῇ, Ὀπὶ ψ μεῖηον (ῃς ννα}}5 οἡ Ὀοΐἢ 5ἰάθβ οὔ [86 
Θδηΐίγαποα Ὀ6 τηδαηΐ, οὐ ἴη6 δηά-νν να} }]5 (Ν. ἀπά 5.), σαπηοὶ Ὀ6 ἀεοϊάφά. 
ΤἼετγα 5ῃου]ά ΡῈ ἃ 111] 5ἴορ αἱ 2ογεΐ. Τῆς πεχί βίδϊειηθηϊ ἰ ἱηοοιηρϊεία : 
δηὰ (ΠῈ 5146 -οῃμαιηθεῖβ οὗ (πΠ6 Ὠοιβ6 δηᾷ (ἢε Ἰδηάϊηρ5.... 

ΓΗ. ΧΙ.11. ΟΤΗΕΞ ΒΟΙΓΌΙΝΟΘ ΟΕ ΤΗΕῈ ΙΝΝΕᾺΚ ΟΟΥΒΤ. 

Τῆς ΟΠαρίεσ μδ5 ἴσος αἰν᾽βἰοηϑ : 
ΕἸγϑῖ, νῦν. 1---ὄ.12.. ὍΘ σμδιθεῖβ ἴῃ ἴΠ6 ἱπηοσ σοπτί. 
ΘΘΟΟΒΑῖΪΥ, ὕῦ. 13) 14. ΤΙχε υδ6ε5 οὗ [656 σῃαπΊθοΓ5 ἴοσ ἴῃς ρῥγίθϑβῖβ. 

26 
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424 ΤὭρη Πα Ὀτουρῇϊξ τὰ ἔοσίῃ ᾿πῖο τῆ6 υἱίεγ σουτῖ, [Π6 ΨΑΥ 
τονατὰ ἴῃ6 πούίῃ : δηά ἢθ6 Ὀγοιυρῃϊ τὰθ Ἰηῖο τἴῃ6 σἤδιαθοΣ 

Τηΐϊγαϊγ, τ. 15---2ο. Μεδβυγειηεηίβ οὗ ἴδ οὐΐεῦ νν4}} ἀπ ἀγϑα οἵ 
[Π6 ψ ἢο]6 ἴδηλρ]ς Ὀυ Πα ηρϑ. 

1--12. ΤὨε οὨδιθεῖβ ἰὴ (ἢ ᾿πηογ οουτί. 
Ιη (6 ἱπηδσ σουχί ου 1ἴῃ6 ἵννο 5465 Ν. δηὰ 9. οὗ ἴῃς Βοιβθ οσ ἰθσῃρ]ς 

ῬΓΌΡΟΓ ψεῦα δγοοϊθα ὈΪοΟΚΚ5 οὗ ς61}}5 ἔοσ ἴῃς τιΞεὲ οὗ {πε Ἀγ βίβ, σῆεγε ἴΠῈῪ 
ἂἃῖς (ῃ6 ΒΟΙΥ (Πίηρβ δηῃὰ ἀδροβιιεα {πεῖν βδογθα σαγῃχθηῖθβ.Ό ΤΏΘΥ 816 
ἴἢοβε τείειγεα ἴο χὶὶ. το. Τα ὈΪοοϊς οὐ ἴῃς Ν. 5ιἀς 15 ἔγ ἀσεβοτιρεὰ 
ίυν. 1---9), ἀηὰ {παῖ ου ἴῃς 5. οὗ ἴῃς Ὠουβὲ ἰ5 βαἱά ἴο Ὀδ 5ἰ ΠΉ]ὰγ ἴῃ 41] 
τεβρθοῖς (συ. 1ο---ἰ2)ὲ. ΤἼδ ὈΪοοϊκ οὐ ἴδε Ν. οὀχίεπαάβα ἔγοια ἴδε "“βερᾶ- 
γαῖα ρἰδοθ᾽" ἴο (ῃε Ν. νγ4]}}] οἵ {π6 ἴπηδῦ οουτγῖ, ἃ Ὀτεδάτῃ οὗ 5ο συ 15, 4}1 
[Π6 5ρᾶςα ἀνδῖ]ϊδῦ]6. ΤὩδ ὈΪοοῖκ οὗ ς6}}5 δα ἵἴνψχο ψίησς, οὔς τοὸ συ 15 
Ἰοηρ᾽ τυπηΐϊηρ δοηρ ἴπε ““βεραγδαῖβ ρίἷδος,᾽" ΕἸρ. 3, (, ἴῃς οἵἴπε β5ο οὐδ]15 
ἰοηρ, ΕἸρ. 3, α΄, πιπηΐηρ δἰοπρσ ἴῃ Ν, νψ4]}}] οὗ ἴδε ἱπηῆοῦ σουτγί---Ὀ. (ἢ 
τη Αϑυχειηθηί5 Ε. ἴο Ὗ΄. Βείΐίνεεῃ (6 ἵἴγο ψίηρϑ οὗ ἴῃς ὈΪΟΟΙ τῇ 8 
ΜᾺ] Κκ οὗ το οσυδ᾽115 Ὀτοδά δηᾶ ιοὸ οὐδ]115 ἰοηρ, 1.6. [Π6 ψῇοΐα Ἰεηρτίῃ οὗ 
1η6 Ἰοηρσασ ψίηρ, ΕἸρ. 3, Ο, ἀπὰ οἡ {Π15 ψγαὶκ ἴῃς ἀοοῖς ἱπῖο ἴῃ6 σμδιη Ὀ6Γ5 
ορεῃαά, 1.6. Ἰοοκεὰ ἴο {πε Ν. (αἱ ἰεαϑῖ ἴῃ τῃ6 ἰΙἸοῆσοῦ ψηρ). ὙΠῸ σῃδι 6 Γ5 
6 γῈ Ὀ81 ἴῃ ἴῆγαα βίογθβ, θυ ἴπο56 οὗ ἴῃς (Ὠϊγὰ 5ἴΟΥΥ ΕΘ ὩΔΙΤΟΥΕΓ 
ἴμδὴ [δοβ6 οὗ (ἢ6 οἰδοσ ἵἴψο, Ὀδξοδιβα ἃ “ ρδ] !οῦν ἢ ἴὴ (Π6 ὕρρεοστηοβί βἴοσυ 
ἴοοϊκ ὉΡ βϑοῖῆε βρᾶσθὲ. Τῇε σπδηεγβ ἢδα πο Ρ1114γ5 {π|κὸ (ἢοβα ἴῃ 18 
ουΐαγ οουτί. ΤΠοΓγε ψνᾶς Δῃ Θηϊγαποα -ΨΑΥ ἰοδάϊησ ἴο [6 σα 6 5 ἴσοιῃ 
(6 ουΐογ οουτῖ, [ῃγουρῇ [ἢ νν4]}} οὗ [πΠ6 ἱπηδσ σουτί, Ὀυϊ [5 ῥγεοῖβε ϑἱτυδ- 
[ἴοῃ ἰ5 ποῖ ἱπάϊςαῖοά, 

1--3. Ὑδεβα νϑῦβα5 ΠΠΔΥ Γαδ σοῃβθοι νοῦ: “Απᾶ ἢς Ὀτουρῆϊ τὴς 
[οἢ ἰηΐο (ἢς ἰῃπεῦ σουτί, [6 νγαΥ ἰονναγά [ῃ6 πού; δπὰ ἢς ὑτουρῆὶῖ 
ΙῺ6 υπῖο [Π6 σμδιηῦθετβ (ἢδὶ σγεῖα ονεῦ δρδίηϑδί ἴῃ6 βεραγαῖε ρἷαςθ, δῃά 
(ῃαϊ ννετα ονεὲσ ἀρσαϊηϑὶ (ἢς (νν4}}-} Ὀυ ]άϊηρ ἰοννατὰ (Π6 πουῖῃ, 2 (Ἔνεη) 
ἴῃ ἔγοης οὗ ἴῃς ἰεησίῃ οὗ τοὸ οὐδ᾽ῖ5 ψι ἴῃς ἀοοῖς τονναγά ἴἢ6 πουίῃ; 
δηὰ ἴα Ὀγεδατῃ ννὰβ δὸ συ ϊῖ5, 3 ΟΥ̓ΕΥ ἀραϊηβδὶ ἴῃ6 20 οἰ115 ὈΘΙοηρίηρ 
ἴο 16 ἱπποὺ σουχῖ, δῃηὰ ΟΥ̓ΕΓ ἃραϊηβῖ ἴπ6 ρανοπιεηΐ Ὀεϊοηρίηρσ ἴο ἴῃ6 
Οὐΐαγ σοιτγῖ, σα] ]ἜγΥ (Ὀ6Ι ὨΡ) ονεῦ ἀραϊηβὶ σΑ] ΘΓ ἴῃ (ἢ ς (Πἰγὰ 5βἴουγ.᾽; 

1. με μιν εομγ] 1,ΧΧ. τλὲ ρριεῦ σουγί. ϑΘοιμθίηϊηρ ΤηΔΥ̓ 6 5614 
ἴογ Ὀοῖίῆ. Οῃ [Π6 οπμϑ ἢαμπὰ [ἢ6 δηϊσδῃσα- ΝΥ ἴο ἴπε σμδιὈΘΥ5 ννᾶ5 ἔγοιῃ 
τὴς οὐυΐεῖ οουτί, ἀπά ἴδ ῥτγορμεῖ ταϊρῃϊ ἢᾶνε θεθῃ ἢγϑί Ὀσγουρῆς ἰοὸ [86 
ουΐοσ οουτί δηὰ ἰμδη ὈΥ (Π|5 ὙὙΑΥ͂ ἴο [Π6 σῃαταθοῦβ ἴῃ [6 ᾿πηδῚ οουτί. 
ΤῊΪ5, μούγενου, ἰ5 γαῖμοσ ἃ σοπιρ! ἰοαϊεα τηονετηδηΐ, δηὰ 15 οὶ ἱπαϊοαιεά ; 
δΔηὰ ροῆδρϑβ ἴῃς “ἰπηον ἢ οἴ ΠΧ Χ. ἢδ5 πιοδὶ ργοθαὈ} }γ. Τῆς ροβιτίοη 
οἵ [ἢ6 ῥγορδεῖ 15 ργεί εἰθασ, ᾿ἴ νγγὰβ οἡ ἴῃς Ε;. οἱ (ἢ σμαιαρεῖβ, ἴὸ [ἢ 
Ν. οὗ τῆε ἰοηρεΓ σπηρ δηὰ δοίηρσ ἱξ, ΕἸρ. 3, Ο. ΙΧΧ. τεδάβ “"βδϑῖ- 
ψατα Ὁ ἴογ “ἴῃς ψγ.᾽ἢ ᾿ 

ἑμίο {66 ελαγιδεγ] ἀπο 0..6 ΟΠ ΌΘΣΒ. ΤῊ ψοχά ἰ5 σἴηρ. δ5 σο ]δοῖϊνα. 
Τῆς ““βξεραζαῖς ρίδος᾽" 15 ἴ[η6 20 συδὶῖ5 Ὀτοδα σουχί ταηηΐηρ τουπά ἴδ 6 
Βουβα οἱ ἰΐβ8 ἴἤγεθ οἰά6ϑβ, ΕἸἾξ. 3, Η. Τῇαε ἰοῆρσοσ νἱὴρ οὗ [ἢ Ὀ]οοὶκ οἵ 
ς6}}5 τη δἰοησ 115 “"βεραγαίε᾽" ρ]δασε 115 ψῇοϊα ἰδησίᾷ οὗ τοοὸ οὐδϊϊ5, 
Εἰρ. 3, αἅ. Τῆς “Ῥιμάϊησ ἰοννατά ἴῃ Ν.᾽ ἰβΒ ἴη6 νγ}} οὗ τὴς ουΐες 
οουτί ν ἢ [15 ὈΪΟΟΚΒ οὗ ς6]15 (χ]ὶ. 5), ΕἸξ. 3, Β, Ὁ. ΑΚ ἴδεγε νγὰβ ποίδίησ 
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[ῃηᾶὶ τύας ΟΥΘΙ δραϊηϑδί τἴὴ6 βεραίαίε ρίδοθ, δαηὰ ψῇῃϊος τας 
Ὀείοσε ἴμ6 Ὀιυμ]αϊηρ τοιννατά [6 ποῦ. Βείοσγβε ἴῃ6 ἰδθδηρίῃ οὗ 2 
8Δη δυπαγοα οἰδ115 τας ἴῃ6 πού ἄἀοοῦ, δηῃά {6 Ὀγϑδάϊῃ τας 
ΔΙ οὐ᾽]15. ΟΥΟΙ δραϊηδὶ ἴῃ6 νη εὐόῆζς ΜΏΪΙΟΝ τὐε7έ 3 
ἴογ ἴῃη6 ᾿ῃποῦ σουγῖ, πα ονοσ δραϊηβῖ ἴῃ6 ρανειηθηΐ ψν]οἢ 
φυᾶς ἴοτ ἴῃ υαἱίογ σουΓί, τυς ΡΑΊ]ΕΥΥ ἀραϊηδί ρα] ΠΟΥ ἴῃ [ΓΕ α 
5107125. ΑπΑ Ὀείοτε ἴῃς σμδηλθεΓ5 τας ἃ νγαὶκ οὗ ἴδῃ σα ]115 4 

δείνεθη ἴῃς ψὶηρ οὗ σμαιβρεῖβ οἡ (Π6 Ν. νὰ}} οὗ ἴῃς ἱπῆθγ σουτὶ δὰ 
(15 “Ῥιμ] ἀϊη σ᾽ οὐ Ψ4}} οἵ (ῃ6 ουΐοσ σουτί 1 [15 Π6]]ς, ἐχοερῖ [ἢ 6 ΤΘΓα 
Ιανοὶ οἵ τῃ6 οουτῖ, ἴῃ 6 Οὴ6 15 βαϊα ἴο Ὀε ονεσ ἀραϊηβί [6 οἴ εΥ. 

2. ΓΚ. 2 βἴαϊεβ (ῃ6 ῥγεοῖβα ρδοθ ψψῇθγε ἴῃς ρσορῃοῖ νγὰβ Ὀστουρῃς ἴο--- 
ἰς ννὰ5 ἴῃ ἰτοηΐ οὗ, οἵ 50 88 ἴἰο ἴασε, [6 Ἰσῆρεῦ Ψψὶηρ᾽ οὗ στη ΌεΓ5, οὐ ἴῃ 8 
ψΜΑ]}}ς οὗ τοοὸ ουδὶϊ5 Ὀείοτα ἐπδηγ, 1.6. ἢς νγὰ8 5]|ΡὮΠΥ ἴο (86 Ν. οἔὗἉ 115 
Ἰοῆρεσ νίηρ, δηὰ ἴο ἴπΠ6 Ε᾿. οὗ [86 ψΠο]6Ὲ ὈΪοΟΚ. ΤῊ ϊβ βεοιὴβ ἸΏΟΥα 
Ὠδίιγα! [ἤδη ἴο βΌρΡροβα ἴἢ6 ““Ἰεηρίῃ οὗ τοὸο οὐδ 5 ἰο θὲ (ὃς βεραγαῖβ 
Ρἷαςβ. ῬυοῦδΟ!Υ, ΕἸρσ. 3, Ο. 

νγὰβ 2 πογίζ 4007] Α5 ἀρονε: ψἱῦ ἢ.9 ἄοοχβε ἰοναχζὰ 19 ποσὰ 
(νυ. 4. ΤΗϊΚ ἰ5 ταί μεσ μαγά ἴῃ σοηβίγιςάοῃ, δηὰ ἴοσ “ἢ τῃ6 ἀοοῖς᾽ 
τηῖρῃί Ὀὲ τεδᾶ : ογὲ ἐδε σἱἦε ἰοναζτὰ ἴῃς Ν, (ρεδί ίοσ ρεί μα). 5. υΧΧ. 
Τῆς Ὀτγοδάτῃ Ν, το 5. οὗ ἴμ6 ψῃο]ς Ὀ]οοὶς οὗ ομδιλθειβ ννὰβ 560 οἰ 15 
οὗ. σ. 4). 
: 8. ἴμε Ὀγοδάτῃ οἵ [πε ὈΪοοὶς μβανίηρσ ΕΘ τηεηιϊοηδά ἴῃ ν. 2, υ. 3 δα ἀ5 
ἴῃ νηΐ αἰτεοίίομβ [ῃ15 Ὀγεδα [ἢ οχίθπαθα οΟΥἩ ΙᾶΔΥ οἡ εἰ μοῦ Ββαηὰ (Ν. δπὰ 
5.), νἱΖ. ἰουναγὰβ {πΠ6 20 συ 115 οὗ [86 βεραταίε ρίαςε (Εἰσ. 3, Η) οἡ τῃς 
5., δηά τονναγὰ ἴδε ρανοσηθηΐ γυπηΐϊηρ τουηᾶ (86 ννα}} οἵ ἰῃς ουἵογ οοιυτί 
(χ]. 17) ου [86 Ν. (οἴ. Φ. 1ὴ, ΕἸΡ. 3, Β. Τα ἴεγηὶ “ ρα! εν 15 οὔβουγα, 
Ὀυΐ πεῖς ἰΐ ϑθϑῃηβ ἴο ἸὭθδῃ ἃ ραϑθᾶσε συθηΐηρ τουπὰ ἴῃ6 οὔδιθοῖβ, ἰῃ 
ἔτοηΐϊ οἵ {πόπὶ, πὰ 50 ἰδικίπρ' ΑΎΨΑΥ ἰσγοιὰ {πεῖ ἀγθᾶ. 

ἐρ 1λγεέ βἴου! 658] Μοῖὰα πδίισαι!ν ς 1 [89 τὰ ΒΌΟΣΥ, [1ἰ. ἰὴ 2. 2λ:γαῖς, 
ΐ. 6. τϊτά σμαρεῖβ (εξ. νἱ. τ6). ὟΝ Βαὶ ἰ5 τηθαπὶ ὉΥ “"βδι]ΟΥΥ ΟΥΟΥ 
δραϊηβί ρϑ]] ΕΓῪ 15 γαῖ μεσ οῦβουσθ. Μοβί πδίυσα Πγ ἴῃ 6 σα] ] 6.168 οὐ σδηρ- 
ὙᾺγ5 του ἴῃς Ὠίρμοβῖ δίουυ ψοῦἹὰ Ὅς βυρροβεά ἴο |ἰῈὲ τονγαγάβ 186 
ἰπΐουϊοσ οὗ Ὀοΐῃ ψνίηρβ, 1.6. οὐ (ῃς ἐνγαὶκ᾽ μ 10 οὐδ ᾽15 πιπηΐηρ "εϊνγεθῃ 
16 νίηρβ (ΕἸρ. 3, Ο), Ὀεδοδυβα 1 ΤΕΥ ἰΔῪ ἰονγασὰ τῃ6 ουϊπ!4ς οὗ (6 
ὙΪΠρ5 ταβρθοινεΙΥ ἴἴ 15 ἀϊἤπου]ς ἴο 566 ΠΟῪ (ΠΕῪ οου]Ἱὰ Ὀκ 5Ξαϊά ἴο 116 
ΟΨΕΓ ΔΡΑΙη5[᾽᾿ ΟΥ̓ ἴο ἔδεε οἠδ δῃοίῃεσγ, ἔοσ ἴῃ (πδΐ σαβδα Ὀοτῃ ψνὶηρβ οὗ [86 
ΟΠδιΌΘΣ5 ἰῃ {ΠῸ (Ὠϊτὰ βίοσυ νου] 11ὰ Ὀδίννεε {Ππε. [{ 5 δἱϊορεῖμοσ 
ππηδίυγαὶ ἴο συρροβα ἰμαὶ Ὁγ 6 βϑοοῃᾶ ““ρ]16ΥῪ ἢ ΔῺΥ ρΑ]] οτος ἢ 1Π6 
σἤδιοτβ οὗ ἴῃς ουοῖ οουτί Οἡ (ἢ6 Οδ 5146, οὐ ΔΩῺΥ μι ]οσῖαβ ἴῃ [ἢ 6 
βιχυσίατε οὗ ἴ[ῃ6 ἤουβ6 ΡΤΟΡΟῚ οἱ ἴδ οἴδοσ, ἀτὰ στεΐξεσγεά ἴο. 

4--αὁ τηδῪ Ὀὲ τοδά : “Απὰ Ὀεΐοτε ἴπθ σὨδηλθο 5 ννὰ5 ἃ ψναἱκ οὗ το οὐ 118 
Ὀγοδάτ ἱηναγά, ΜΙ ἃ Ἰεηρτῃ οὗ τοοὸ οὐδ 115; δηᾶ (Πεὶγ ἀοοῖς 6 τα 
ἰονναγὰ {π6 ποσί. 5 ΝΟΥ͂ [ῃ6 ὈΡΡΟΙ σβδιηθοσβ ΨγΟΓῈ ββοσίεγ; ἔοσ (6 

Ἰ]οσῖ65 ἰοοῖς δννΑΥ ἴτοιῃ ἴπδῃ οοτηρασεά ψἱἢ ([μῈ Ἰοννεσ δηὰ τά α]6 
Πιρπε ρ) ἴῃ τοοΐὴ. 6 ΕῸσ [ΠΕῪ Ψψ τα ἰῃ ἴἤγαα βἰοσίεβ, δηᾶ [Π6Υ δὰ ποῖ 
Ρ᾿ΠΔγ5 1 [86 Ρ1]1ὰτϑ οὗ (ῃο56 ἴῃ (δ8 ουΐογ οουγῖ; {πεγείοσθ ̓̓  ὅζο. 
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Ὀτοδάτῃ ἱηννασγά, ἃ Αὺ οὗ οηδ οὐδιῖ; δηά {ΠΕ6ῚΓ ἄοοιβ ἰοτγαγὰ 
5 ἴη6 ηοτίῃἢ. ΝΟΥ͂ [Π6 ὈΡΡΟΥΙ͂ ΟΠδΙ ΕΓΒ 20476 5ΠΟΥΘΓ: ΤῸΣ ἴῃ6 
841 6γ]65 ΕΘ ὨΙΡΏΘΓ τΠ4η ἴΠ656, [ἢδη ἴῃ Ἰονεῖ, δῃαὰ [Πδῃ 

6 ἴῃ6 πη!ἀαϊειηοβὶ οὗ ἴπ6 υυΠ]ϊηρ. ΕοΥ [ΠΟΥ τύ6γ6 ἴῃ [γος 
σίογίες, Ὀὰϊ Ππαδᾶ ἢοΐ Ρ1]]ὰΥ5 85 ἴὴ6 ρ11||δῖς οἵ (ἢ οουτίϑ: 
(Πεγείοσα ψῴφς ὀμζλίζγρ ννὰβ βισαϊ το ηθα τόσα ἴἤδη ἴῃ6 ἰονγαϑβὶ 

7 δῃὰ [Π6 τι] α]δηηοβὶ ἔγοσῃ [π6 στουηπά. Απηά (6 νν4}} (ἢδῖ 
τῦας ψιτουϊ ΟνΕΓ ἀρδϊηδὶ (ἢ6 σμδι 65, ἰοναγὰβ [6 υεσ 
σουγ οὐ ἴῃε ἰογερατγὶ οὗ [ῃ6 σμαπλρεῖβ, ἴῃς Ἰδηρίῃ τμοσθοῦ 

8 τσας ΔΙ οανι]15. Εὸτ ἴδ6 Ἰδηρτῃ οὗ [πΠ6 σμδι 5 Γ5 [δι τυέγέ 

4. ἐπτυαγ4] 1. 6. Ὀεΐνγεθεη (6 ἵἴτψο ψίηρβ (ΕἸΡ. 3. Ο). ΟΥ Ροβϑιθὶγ: 
(Ἰεδἀϊηρ) ἐμμο τἦξ ἐριΉ 6} ἐρτ7. 

ὦ τῦαν οἵ οπες ομόὀϊῇ Α τῆογε δὐσοῦ οὗ ἰγδηβουρίίοη ἕοσ : ὦ ἐζρχρυἀ ὁ 
Ιοο ἐμόϊϊς. δ8δο υχχ΄, ὅγγ. [ἢ ν. τό ““ουν1ι᾽ δηὰ “"Βυπάγοα " (Ὀοιὰ 
Βανηρ ἴΠ6 βάπὴ6 ἴδγοα ἰοἰ16γ5) πᾶνε ἃρσαίη Ὀθθὴ σοηδιβεά. ΤΠα ἀοοῖβ οὗ 
1η6 σμδηοῦβ γΈσα ἴο {86 Ν,, 1.6. ορεπβδα ὑροὴ [ἢϊ5 ραββϑᾶρα οὗ τὸ σου] ἴ5, 
υεΐνψεθη ἴῃς νἱηρβ. 

δ. ΤὨδ ὑρρετηοβῖ 5ἴοσυ ννᾶ58 ᾿οηίγαοϊοα ὈΥ̓͂ [πΠ6 ρΔ]1ΟΓΎ, 80 {παῖ 15 
ΔΙΘΔ νγὰ3 βιμδίϊοσ ἤδη ἴμαϊ οὗ [μ6 οἴπεσ ἵνο βίοσιϑβ. 

6. “{ὲ 21ἰ|αγς ο7 16 ερεγ.5] 1,ΧΧ. τεδάξ: ρ.}|1δτς οὗ λέ οτῖδρ᾽ ογέΣ, 
1.6. [Π6 ΟΠ ΘΙ5 ἰῃ ἴῃς ουἵεγ οουτί, ΡΙΟΌΔΟΙΥ (ἢ εγα 5 ἃ ἰταμϑο ΠΡΌ ΟηΔΙ 
ΟΥΓΟΥ ἤεΓα, οἷ. Χ]ὶ. 16. 

τᾶς εἰ γαζίεμεα ἢ 1τϊ. ἐλεῦδ τῦας (τοοτὰ) ζα ξέν ατσαν 75,0» ἐλ ἐοισεςεέ.. .) νι 
ζάε φγομρά. Τῆς ἰαϑῖ ννογὰβ 5εεπὶ ἰπ Δρροβίίοη ἢ “Ἰονγεβί,᾽" δηὰ 
τείεσ ἴο (ἢε στοιηᾶ ἀγεὰ. 6 νεῦβϑ ἱπάϊσοαῖθβ ἰῃαϊ ἴῃ 6 σμδτθεγβ ἴῃ τῃς 
οὐΐογ σουγὶ Πδα ρΡῚ]]αγ5, δηὰ ἰπαὶ ἴῃς [ἤγες βίοσιεβ εσα 4}} οὗ ἴῃ6 βδπιθ 
αἰ 510} 5. 

1--9. ΓΒΕ 5δογίεσ ψὴρ οὗ ομαιρεῖβ. Ἐδδά ἰορεῖθευ ἴῃ6 νεγβα65 Γ : 
““Απαᾶ (6 ννα}}] ἴῃδῖ νὰβ νι πουΐ, Ὀεδάς (Π6 παῦε ΜΏΪΟΝ ἡνετα 
ἰονατὰ ἴῃς οὐΐεγ σουτῖ, ἰδοϊηρσ ἴπ6 (οἴ μοτ}) σῃαπιρεγα, ἴα ἰεπρὶῃ [Ὠογθοΐ 
ννᾶ5 50 ουδὶῖ5. 8 Εογ ἴδε Ἰεησίὰ οὗ ἴῃ ομαπηροῖβ [Πδἴ τγετε ἰοναγα {πῸ 
ΟὐΐοΥ σουγί ννὰ5 50 οσδιῖς ; υυἱ ἴῃοθα ᾿ονναζὰ ἴῃ6 ἴδ ρ]6 ατο σοο οὐ 15. 
9 Αμπά ὑεϊον ἴῃεβε σμδιῖθεῖβ ψγὰ5 ἴη6 Θηἰγαῃοσ-ΑΥ οὐ ἴῃ6 δας ἤθη 
ομδ ΡΌΕΙ ἴο ἴπεη ἔγοιῃ {με ουζες σουγῖ, αἱ [πΠ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴπ6 νν4}} οὗ 
18ς οουτί᾽"--ἰἈἁὮς ἢτϑι ννογάξς οἵ ν. το Ὀεΐηρ σοηπεοίοα ψῚ Ψ. 

Ἴ. τυαΐί.. υϊλομ) ἴ. 6. ποῖ ἑογιηῖηρ ρατί οὐ ἴῃς ὈΪοΟΟΚ οἵ ςοοἰ}5, Ὀμπζ 6χ- 
(οπάϊηρ εαϑινναγὰ ἔγοιη ἴῃς επὰ οὗ (ες βδοσίεσ ψίηρ, δηὰ ἰπεγείογε βαϊὰ 
ἴο ὃὉ6 Ὀεβῖάς τἢς ο6}}5 ἴ[μαἱ ἰὰν τονγαγὰς [6 οὐδοῦ σουγῖ. ΕἸἾΡ. 3, σεῦ. 

ορε ἐδ 7,ογέβαγ]) ἴρ ο»2 οὐ οἵ γαεῖμρ---51}}} Ξαϊὰ οἵ ἴα νναὶὶ (ΕἸξ. 3, ντο). 
ΤὨς “᾿σΠδιθογα᾽ δθε ἴο ὕὉε ἴμοβε οὗ ἴμε ἰοῆροσ νψίησ. ΤὨς ρῖεςς οἵ 
Ψ8}} ψου]Ἱὰ ίασα με; Ὀυϊ ἴ[ῃ6 ψογάβ πιὶσ!ιὶ Ὀ6 (που Ρἢ [655 Π|κοὶγ) ἃ 
βθοοπά βρεοϊβοδίίοη οὗ ἴῃε ροβίοῃ οὗ τ ρίεος οὗ νν4}} τείογσγθαὰ ἴο 'π 
τεραγὰ ἴο ἴῃς 5ῃογίοασ ψίηρ (οἷ. ἡ. 2). ὙΠ Ἰεηρί οὗ [ἢ15 Ρίθος οὗἁ νγα]]} 
ΝΔ5 50 οδϊῖ5. ΤῊς τράβοῇ ἰ5 βίαιθα ἰη τ, 8. 

8. Τα βΒοσῖοσ ννἱηρ οὗ σῃδιθεῖβ ᾿γίηρ ἰοναγὰ [6 οὐἵοσ οουγί νγᾶϑ 
50 ουῖ5 ἸΙοῆσ. ΕἸΡ. 3, εν. 
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ἴῃ τὴς υἱέεγ σουτί τας ΔΗ͂ οἸΡΙ15: δηᾶ ἴο, Ὀείοτε ἴῃς 
[ερ 16 τοέζέ δὴ Ὠυπαγοα ουὐὈϊῖ5. Απά ἔτομλ ὑη 6 γ ἴΠ 656 9 
ΠΟ ΔΕ 5 τύας τὴ6 ΘὨΓΥ ΟἹ [ἢ οαβὶ 546, ἃ5. οὔβ ροείῃ Ἰηΐο 
ἰβεῖὰ ἔτγοα ἰἢ6 υἱοῦ οουτ. Τὴ6 Τμδπθεῖβ τὐόζέ ἸΏ [Π6 τὸ 
{ΠΟ Κη 655 οὗ (6 ννὰ}} οὔ τῃ6 σοιγί ἰοναγα ἴΠ6 δαϑί, ον δὲ 
ἀϑαϊηδὲ ἴῃε βεραγαῖθ ρίδςθ, δῃᾷὰ οὐδ δραϊηϑδί ἴῃ6 Ὀυ]] ]ηρ. 

αμαὶ ἴο,...ἐλε ἐεη29.4] ὍὨαδ ἐχοϊατηδίίοη ἀραὶ {ο4 15 γαῖ 6 ἀπηδίυγαὶ, ἃ 
δ σης σἤδηρο οὗ Ρυηποϊιδίίοη ρίναβ, ὀφ ζάοσε. ΤῊς εἐχργαββίοη “Ὀδίοσα 
ἴ[ηε τερ] ς᾽ 15 αἰβῖσα!ῖ. ἰὕ5.4}}}7 “1 Ρ]6 "ἢ τηέδηβ ἸΏΘΥΘΙΥ τῃ6 ΠΟΙΥῪ 
Ρίδοθ. Τῆε ρῆγαβα “ Ὀείοσε᾿ [6 ἰδρ]ς δα τὸ αἰ βου] γ, “ Ὀείοτε ἢ 
ἸΏ6ΔΏ5 τ ΘΥΕΪν “(Δοἰηρ,᾽" ἀηὰ ἄοεβ ποῖ ἱπιρὶΥ τ[ῃ6 “τοηΐ᾽ οἱ ἴῃς ἴδιρὶα 
ἴῃ 16 (δομηοα] 56η586. Τῆς ΓΧΧ. (50 ἔν. Οοτη.) τεδάβ αἰ βεγεηιὶΥ: 
αμαά ἐλέεε (16 5ῃογίεσ νίησ, ΕἸσ. 3, ΟἽ μού ἐε οἱλεγς (1ἰῃ6 Ἰἰοηρεοτ, 
ΕἸἰρσ, 3, 6), τορεξδδν τοὸ εὩόιζ5---- τορείῃεν ἢ τείεσγίηρ ἴο [ἢ 5βοσίεσ ψὶησ 
διὰ ν4}} (ΕἸξ. 3, τεῦ -Ἐ ττῦ). 

9. π"0127 ἐλέ5ε ελα»ιεό67.} 1.6. [86 5ῃοσίεσ νην. 
10. μἀϊεύμευς οΥ ἐἀε τυαϊῇ ῬτΙΟΌΔΌΪΥ : αὐ ἐλέ ὀφρ ρε).᾽ (οτ, μ6δα) ο7 

ἐλε τυαῖ (εἴ. ν. τ). ΤὨΘ. ““ψνὰ]}᾽ 15 [παΐὶ ρῥίεεε οἵ νν8]}} τοίεσγεά ἰο υ. 7, 
δῃηᾶ [δες “Ὀερ!πηΐηρ οὗ 1{᾽᾿ 15 (Π6 ροϊῃΐ ψἤθγα (6 ννΑΥ δηΐεβ ἔστοπι ἴῃ 6 
οὐἴογ οουτί, ΕἼΡ. 3, Ρ. [ἢ χὶνὶ. 19 [Π15 15 βίαίεα ἴο αν Ὀξεη δ 
τὴς 5ῃου)άεσγ (1ὴ6 ἰοηρ 5146) οὗ ἰῆς Ν. ραΐθβ. [1 15 βαϊὰ {ῃπαΐ ἴῃς 
ἀοοῖβ ἱπίο ἴΠ6 βαθεῖ ψεσα ίγοῦχ ἴῃ6 “νναὶκ᾽ οὗ τοὺ ουδ 15 ἰοησ 
ἰγοπίϊηρ [δὲ ἸΙοῆρσεσς ψἱὴρ (ΕἸρσ. 3, Ο), δηὰ Ῥοβϑί ὉΪῪ δἷϑο μαΐ (15. νναὶκ 
Ἰεά ᾿πΐο [86 ἱπηδῦ σοιτί (Ψ. 4), ΘοῃΒΘα ΘΏ ΠΥ [Βς Θηγαησα- ΝΑΥ ίτοιι ἴἢ6 
ουΐοῖ οουζγί ταδὶ ανα ἰαὶῃ ἃ5 ἔδυ δαϑί ἂἃ5. ἰἢ6 δπᾶ οὗ [ἢϊ5 “να ὶς, ̓ ν ϊ ἢ 
1: 16α ἰο δηὰ 50 γεδοῆδα ἴῃς σῃαιηῦεσβ. Τῆς αγϑᾶ οὗ 100 Χ 59 οὐ ψῇῃϊο ἢ 
(ἢς ς6}}5 Ξῖοοά, ᾿[πουρὴ ποῖ ννοἹ]γ οονεγεὰ Ὀγ (ἢ (6115, τανϑὶ πανε Ὀθθῃ 
ἴῃ βοὴ ΨΑΥ τρδυκεα οὔ ἴσου ἴῃς σέῃοταὶ ἰενεὶ οὗ ἴμ6 σουτγῖ, ἀπὰ [ἢ6 
ΘΙ ΓΔΉσΘονΑΥ ἴσοι ἴπε οὐΐεν σουγί νγὰ5 οἡ ἴῃς εαϑί ἔγοηιϊ οἵ ἴἴ ; δῃὰ ἰΐ 
γγὰ5 ῬΙΟΔΌΪΥ ἴῃ [15 δης Γαποα-ΨΑΥ ἴμαὶ ἴῃ6 Ρσορμδὶ δᾶ ὨΪβ ροβιτοῃ 
(νυν. 1--- 0), ΕἸΡ. 2.0. , 

10--12. ΤὨς σοτγοβροηαίηρ οΠ δηλ Υ5 οα [ἢ βουίἢ 5]4ςε οὗ [ῃε τεπιρ]6- 
Ὠουδ6. ΤΤμα ἰεχὶ ἰβ ὑπἀουθίθα!]υ ἰπ ρτεδᾶῖ σοηΐυδίοη; ἀπά 85 Ὀδεη 
διηεμάεδα ἴῃ νατίοιις νγᾶγβ. Ταϊίζκθῃ ἃ5 ὨΘΑΙΥ͂ 85 ροβϑϑι Ὁ] 85 1 βίδηδϑβ ἰΐ 
τεδᾶς: “Τοναγάς ἴῃς βουίῃ, ονεῖ δραϊπϑὶ ἴῃς βεραγαῖθ ρίδοα δῃὰ ονδῦ 
ἀραϊηϑί ἴῃ (νν4}}-) Ὀυ Ἰαΐρ, {πεῖς εσα ΠΑ ΌΕΥΒ, αι ἢ ἃ ΨΥ Ὀείοσε 
ἴδ πὶ, {πὸ 1ἴη6 ἀρρβαγᾶησε οὗ [86 σμαιαθεοβ ΠΟ ἢ εσα τονναγ5. [86 
πογίῃ, 85 ἰἸοὴν ἃ5 [Π6Ὺ δηὰ 8ἃ5 Ὦγοδα δ5 {ΠεΥ7, δηὰ δοοογάϊηρ ἴο 84}} τῇδὶσ 
δοΐϊηρδβ οἷ, δηὰ δοοογαϊησ ἴο (ποὶσ ἰαϑῃϊοηβ. Απά δοοογαΐϊπρ ἴο {πεῖν 
ἀοοῦβ, 12 50 ψεῖα ἴἢς ἀοοῖβ οὗ (ῃ6 σμδιηθεῖς [πᾶ ψεγε τοναγὰ (ἢ6 κουἢ ; 
ἴποτα 45 ἃ ἀοοῦ δἱ [ἢ6ς Ῥερὶπηΐηρ οὗ ἴΠ6 νυ, ἴο νὶϊΐ [Π6 νναὺ Ὀείΐοτα 
16 οοτγεβϑροηαϊηρ (ἢ) ν4}}, οῃ ἴΠε εαϑὶ 85 οὴς δηΐεγείῃ ἰηἴο [Βεηι.᾽ 

10. ΕῸΣ “Θαϑι᾽ τηιβὶ ὈῈ τεδὰ βου, δοοοτάϊηρ ἴο σύ. 12, 132 δηὰ 
(Πὴ6 ΨὙΠΟ]6 βοορα; οἷ. χΙῖν. 44. Τῆς “Ὀυ Πα ηρ "ἢ 85 ἴῃ Φ. 1 15 ἴἢε νν]} οὗ 
106 οὐἵοσ οουτγί νν ἢ 15 δίουιθϑ οὗ ος6]15, ΕἸἰρ. 23, Β, (. Ου [δε οπὸ 5146 
[ὴ6 οΠαιάροῖς [Δοοα [)6 δεραγαΐε ρίδςθ, δηὰ οἡ (ες οἴμεσ 5ἰἄς (ἢ6 Ξβῃοσγίοσ 
νην Ἰοοκεα τοννατάβ ἴμ6 Ὀυϊ!]Πάΐηρς ἴῃ [ης6 οὐἴεγ σοιτί. 
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τ Αηα [ῃ6 ΨΥ Ὀείοτα {Π6πῈ σας 6 ἴῃ6 δρρδάγαησε οὗ τῆς 
σΠδι θεῖα ΨΠ]Οἢ τυόγ6 ἰονγατὰ ἴἢ6 ποιῖῃ, ἃ5 ἰοὴρ ἃ58 [Π6ΥῪ, 
“ρα ἃ5 Ὀτοδα 85 ἴΠῈΥ : δῃᾶ 4]1 {Π6ῚΓ ροϊηρβ ουὔξ τυέγε Ὀοΐἢ 
Δοςσογάϊηρ ἴο {Π6ῚῚ Δϑῃ!ο5, δηα δοοοσζαϊηρ ἴο (Π6ὶγ ἄοο δ. 

1. ΑΠα δοοοῖάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἀοοῖβ οὗ [6 σΠδιΏΕῚ5 [(Πδὲ Ζύέγέ 
τονναγὰ [Π6 βου ἐσᾶς ἃ ἄοογ ἴῃ {πε πεδά οὗ ἴῃ6 νύ, δϑεέρ 
ἴ[ἢ6 νὰν ἀἸγθοῖν Ὀεδίοτα [ῃ6 ψΜ4}} ἰοναγὰ [6 δαϑί, 85 ὁημὲ 
δηϊοσείῃ τηἴο ἴΠετὰ. 

13. ΤΙΠρθη 541ἅ ἢς υηΐο τη6, ΤΏ πού ομαχηῦοῖς απμαᾶ ἴῃ6 
500 ἢ σΠμδι 65, νὨ]Οἢ γέ Ὀείοτε ἴῃς βδβραγαίθ ρίδοθ, ΠδῪ 
ὧε ἈΟΪΥ σμδιηθεῖβ, ν ἤοτα ἴΠ6 ῥυθβίβ [δὶ Δρργόδοῃ υπῖο [Π6 
ΤΟΒΡ 5041} δαὶ ἴῃ τηοϑῖ ΠοΪγ ζάζρρις. ἴῇθγα 5}4}} [ἤ6Ὺ ἴδᾶῪ 
[86 τηοϑδὲ ΠοΙν ζάζηρεο, ἀπὰ [ἢ6 τηϑαῖ οἤσξγηρ, δηά [ῃ6 5ἰη 
οἤεγηρ, δηὰ ἴῃς ἴγεϑραβθ5 οἤεγηρ ; ἴοσ [ἢ6 ρἷδοβ ἐς ΒοὶΪγ. 

11. τᾶν ὀείογε ἐλο!} ΤῊΣ ἴση “ναγ᾽ ΠεΙδ βεοῖηβ υβεα οὗἉ (δες 
10 ουδ᾽ῖ5 Ὁτοδὰ νναὶῖκ στυπηΐησ Ὀεοΐννεεη ἴδ6 ἵνο ψῖηρβ οὗ ἴῃς ὈΪοοϊ οἵ 
ΟμδαΡοΥβ (νυ. 4), Εἰσ. 3, Ο. ΤΧΧ. τεηάειβ “ψα]κ᾽ δ5 ἴ8ετα. ΕῸγ 
Αρρϑδγδηοθ᾽ ΓΧΧ, τεδάβ »έασωγες. ὙΤὴῈ “ἘΠ ογ᾽ δηὰ “ἴῃ εγ σείεσ 
ἴο ἴῃ σῃδηθογ5 οἡ [δς που 546 οὗ ἴῃς οουτί (υν. 1---0); ἰῃοβε ου ἴδε 
ΒΟΌΓΙ 5146 ψεγα πὸ ἴδηι ἰῃ δ} ρασγίϊσ [8γ5. 

12. ΑΒ ἴδε ἰοχί τεδάϑ ἴἰ 15 δαϑίθϑδὶ ἴο δἰίδοῦ {πε ἰαϑῖ νγογάβ οὗ Φ. υὰ ἴοὸ 
Φ.12. ὍΤἢε 56η56 σεβυ ηρ ἴτοηι [ἢϊ5 σἤδηρο 15 ἢοΐ ΝΕΙῪ παῖαγαὶ. ΟΒΞΙΌΪΥ 
Ὁ. τι 5ῃποιιϊϊὰ δηά ἂς ΑἸὟ., ἴῃ ψὩ]ο ἢ σαϑ6 Φ. 12 πιαϑὶ Ὀ6 διηδπηαθα: ἀραὶ 
δε αοογς Οὗ ἐ4ε ελανιδέγς τυογό ἐοτυαγα ἐδ τομέδ. ἴΙπὰὰ τῆϊς Ροΐϊπὶ μὲν 
αἀἰδετοα ίτομι ἰἢ6 οἴοσ οΠδηλθοσβ, [ῃ6 ἀοοῦβ οὗ ψὨΙΟ. ψ γα ἰονναγάβ ἴῃ 6 
ποι (Ὁ. 4). : 

ΤὨε ἴοτῃ γοηἀογρα “ οοτγοβροηᾶίηρ᾽" 15 αυϊ ἀπκηονῃ. [ΙἋἢ τῃς Τατσ. 
δΔηα ροβί- 1 ]ς4] Η ΘὉ. ἃ 5ἰτη]ῖ ννοτὰ Ἀρρεᾶγβ ἴο τηθδῃ 51140]6, ἐχος]]θδηΐ 
-- ἰἢς δρριορτίαϊβ νν}}1. Τῆς ψοσὰ ἰ5 ηο ἀουδῖ οοττιρί. ΓΧΧ.. “τερὰ." 

18, 14. ἴ75ε5 ἰο ΕΟ; ἴῃς μαι θοΥβ ετα ρῥυΐ. ᾿ 
ΤΏὨΏεβα 6615 5εσνα ἵἴνγο ῬΡΌΓΡΟΞΒΕΒ : ἴΠ6 ῥγεϑίβ 584]} δαῖ ἴῃ {Πεπὶ ἴΠ6 ταοβὶ 

ΒΟΙΥ {Πἰηρε; δῃηά ΠΥ 5}4]}] ἀεροβὶξ ἴπεγα ἴῃ6 βδογεὰ ραγιηθπὶβ  Πδῃ (ΠΟΥ͂ 
Ρυϊ (Ποιὰ οἵ ἴο ρὸ ἰηΐο ἴΠ6 ουζεσ οουτῇ διηοηρ ἴῃ6 ρεορὶθβ. Τα ““πχοβὶ 
Δοἷγ ΤὨϊηρβ᾽" ψεγὰ ἴμῈ ρογίίοη οὗ [Π6 τηϑα]- οβθηηρ ποΐξ σοηδυμηεα οἡ (ἢς 
αἰίασ (1μεν. 11. 3, το, Υἱ. 9.---11, Χ. 12), δἀπᾶά ἰῃς ἢἤξθῃ οὗ [Π6 5'ῃ δπὰ 
ἴγεβρδ85 οβοσίηρβ, Ἄεχοερὶ ἴῃς ἤδϑῃ οἵ {πε 5βἰη- οἤεγίπρ ἴοσ ἴῃς ΒΙρὮ- τίοϑί 
δηὰ οοηρτεραίίΐοι, ϊοΒ 5 Ὀυγηΐ ουϊπ᾽ 46 [6 Ξδογεα Ὀυ!Πάϊηρβ (1μεν. 
νἱ. 30, νἹ]. 6). 

δεογε ἐδέ ΟΥ͂ΞΒΕῚ 2446] ον αραΐρεί, 85 συν. 1, το, 1.6. ἴῃε ΙοησοΥ σἱηρ 
ΟὨ ἴδε Ν. δπὰ οἡ ἴμς 5. Νοιίβίηρ 5ρεοίδ!!ῦ 15 βαϊὰ 85 ἴο (86 υ565 οὗ 
[86 5δοσγίεσ σἱηρ. 
αν ἐλέ νιοσέ ἀοὶν (ἴηρ5] Ναίυσδ!γ (ἢ τηθα]-οἤεσίηρ μαά ἴο Ὀ6 Ὀαϊκοὰ 

Ῥείοτε Ὀεϊηρ βδίθη, ἀπὰ ἴῃς ἤξϑῃ οἵ [ῃ6 βδογίοαεβ Ὀοϊϊε, ἘΒεοΐηρ τηοβὶ 
ΒΟΙΥ [Ὠϊηρβ [ΠΥ τυβὶ Ὀς Καρί ἴῃ ἃ ΠΟΙΥ Ρῥἷδςβ. 
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ὙΏδΩ [Π6 ῥγθβϑίβ δηΐου ἐἠεγοῖγι, [6 5114}} [ΠΥ ποῖ ροὸ ουΐ τ4 
οὗ [ῃ6 ΠοΙγ 2έστε ἱπῖο (6 υἱΐίεγ σουτί, θὰϊ ποτα (ΠΥ 58}.4]]} 
Ιὰγ {Π6}Ὶ ραγηγθηῖβ ψΏΘσΘΙη [ΠΘῪ ΤΙ Ι5ίαγ ; ἔοσ ἴΏ6Υ αγ ΠΟΪγ; 
δΔηα 5}4}} ρᾳῖΐ οἡ ΟΕ ραιπιθηΐθβ, δηα 5041} Δρργοδοὴῇ ἴο 
ἐἦοσό ἐίμρς νν ὨΙΟΝ ἀγε ἴογ ἴῃ6 ΡΘΟρὶϑδ. 

Νον ψἤδη ἢ Παά τηδάβ δὴ βδηά οὗ τῃϑδϑυγηρ [6 ἸΠΠΘΥ 15 
ἤουδ6, ἢς Ὀτουρῃϊ τὴρ ἔοσῖῃ ἰονναγὰ [6 ραῖα ψῇοβα ρτοβρθοί 
ἧς ἰοναγὰ [6 οαϑί, δηά τηρδαβδυγοα τ τουπᾶὰ δρουῖϊ. Ηδ ιό 
τηραϑυγεα [πε εδαϑὶ 5146 ψ τ τῃ6 τηξαβυπηρ τα, ἥνα δυη- 

14, 706 2γέεδίς ἐμ: ἴΠΘγ6 1} Οτηὶὶ ἡ όγεῖρ. ὙὍΠδ τεῖ, 15. ποῖ ἴο [86 
ΒΟΙΥ ςΕ}15, ὑθὰῖ ἴο τ[ῃ6 ἤουε ΟΓΥ τἸλογα ρυορΌΪΥ [Π6 ἱπηεσ σουτί, ἴῃ  ἰοἢ 
τῆς 4]ἴὯγ βίοοά. 
0 ομἕ οὗ ἐἀε ἀοῖν Ρἷαςβ) ργοῦρδῦϊγ [6 ἡ’ Ο]6 ἱπποσ σουτγί 15 τιεαηῖ, ΠΠ 

115 σοηϊεηῖβ, Βοιδ6 δῃὰ οὨδιΌΕ5, βεείηρ᾽ τ ἰ5 οοηίτγακῖοα νὰ ἴῃς οὐΐοχ 
σουτῖ. 

(Ὠϊηρβ...,0», ἐλ 2εορ(] Οτ, ᾿δδὺ 1 18 ΖῸ0Σ [19 ΡΘΟΡ]Θ6---ἰ(ῃς ουξεοι 
σου. 

15--.-20. ΜΕΑΒΘΟΒΚΕΜΕΝΤΘΕ ΟΕ ΤΗΕ ΨΗΟΙΕῈ ΟΟΜΡΙῈΧ ΟΕ ΤῊΒ 

ΤΕΜΡΙΕ, ΒΟΙΓΚΌΙΝΟΒ ΟΝ ΤῊΞΒ ΟΥΤΘΙΡΒ. 

ΤῊΝ πηοδβυσησ ΔΏσεὶ Ὀερδη ὈΥ̓͂ πχεαϑυσίηρ [6 Πεῖρῃϊ δηὰ τὨ]οΐκηθ55 οὗ 
ἴῃς ουϊδίἀε βυσγουηἀϊηρ νγ4}} (χ]. 5); [ἴδῃ ἢδ εδηΐεγεά (ἢ6 οαΐεσ ραΐα, 
Ραβϑίησ ἰηΐο ἴμ6 οὐΐεσ σουτγί, {πε τθαϑισγεηθηῖβ οὗ ψ ἢ εγα τη 8 
(χ]. 6----27}; [ἤδη δ εηἰεσοὰ [86 ἱπηθῦ οουχί, σοηϊαϊηΐηρ [ἢ6 ἢουδα δηᾶ 
ς6}}]5, 411 οὗ νῃϊο ἢ6 πηρασιγοα (χ]. 28---Χ] 1]. 14). Τδβα πιδαϑυγεβ 
Ὀεΐηρ οοπιρ!εῖεά, ἴΠ6 ἀπρῈ] πον σεϊαγης ἴο ἴῃς ουϊϑάς ὈΥ ἴῃ6 ψὰῪ Ὦς 
εηϊεχεᾶ, [ῃ6 δαϑίθσῃ ραΐθ, δῃὰ βηΐϊβῆεθ ὈΥ τηθαϑιτίησ [86 σοπηρα85 οὗ 
(ἢὴ6 ψὮοΪΕ τε ρ]ς Ὀυϊ]άϊηρβ ουΐδίάα. ΤὨϊς Ὀυ]]άϊηρ, 115 δατγτουπάϊηρ νν4}} 
Ὀαΐηρ τπηεξαϑυγοά, ἔοσηὴβ ἃ βηθαζα οὗ δοο οὐ] 15. 

16. »πὩφασεγεα 11] 1.6. Ὧο0]6 Ὀυϊάϊηρσ, δοηρ (ἢ ουἵοσ νν4]]. 
16. ,υε ἀμπαγεα γε] Ἐδῖμοσ: σα 8. ΕἾνα Βυηάτγοά τοοάς, ἴῃς 

τοεὰ Ῥεὶπρ 6 ουὐϊῖ5, ψου]ὰ ρσὶνα 4 τηεαβυγειηθεηΐῖ οὗ 29οο ουρὶῖϊ5. Νο 
ΔἸ] υϑίοη 5 της ἴο βυοἣ ἃ 5ρδοα βυσγουηάϊηρ ἴῃς Ποιδα Ὀυ]]αἰηρ5 ΔῃΥ- 
ΜΠ δτα οἷσ6. Οη [ὃς ΘΟΠΙΣΑΓΥ ἴῃ χὶν. 2 ἴῃ 6 ἀζϑὰ οἵ ἴῃς ἴερ]6α θυ] Δ ηρβ 
5 βαϊὰ ἰο Ὀ6 δοο οἰιϊῖ5 βηυᾶγα, δηὰ [86 ἔτεα ρίδος δρουΐ 1 50 συδῖῖ5. 
1ΧΧ. οὐαῖῖβ ἰῆ6 νψογζὰ “"σεβάβ᾽᾽) δνδύυνοσα ἰὴ ἴμ6θε νοῖβ65, ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ͂ 
σἰνιηρσ “ΟΣ 15᾽ ἴῃ τ. 17. [ἡ τ. 20 (Ηε}.) 41] υδΐοῃ ἰ5 τηδάς ἴο [πε τυαξέ, 
δηὰ ““τοεᾶς᾽" ἰ5 οὔτε, Τηδὶ ἴῃς ουΐες ψ}4}} οὗ ἴῃς ἴεπιρὶς Ὀυ)]αϊηρϑ 
ἴοπτηθὰ ἃ βϑαυᾶτε οὗ 5δοὸ συ 5 ἀρρθασβθ ἤτοι τρθαϑιγεηθηῖβ ρίνεη αἶδε- 
ψετα. Ταϊκίηρ [6 αἰϊτεοϊίΐοη Ν. ἴο 5. γε ανε δο (ουξεσ ραῖϑ, χ]. 21) 
“ τοο (σαῖς ἴο ραῖε, χ]. 23) Ἐ 50 (Ἰπῆογ σαΐα, χὶ. 36) -" τοὸ ΤΗΝ οουτγῖ, 
Χ]. 47) Ἐ 50 (ἰππεσ σαῖο) τ τοο (σαῖε ἴο ρας) “- 50 (ουΐεῦ ραῖθ) τε θοο. ΟΣ 
δοϊῃρ ἔτοπι Ε.. ἴο ΝΥ. (86 τεϑιϊῖ 15 ἴῃ βάλε: 50 (ουΐον ρσαίε)  τοο (σαῖς 
ἴο ρΡ[6) “ 50 (ποῖ ραῖϊο) -"ΊΟΟ (ἸΠΠ6Ὶ σουτ)  τοὸ (μου56, ΧΙ, 13) Ἐ 1ο0 
(Ὀυ]άϊηρ Ὀεμιμὰ ΒουΞβε, Χ]]. 13}: 5δοο. 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 21 
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1) ἀτοὰ τεεάβ, σὰ (6 τηδαβυσηρ τοαά τουπμα δἀῦουϊ. Ηδΐς 
τηδαϑυγοά τῃ6 που 5ιἄθ, ἄνα ἢυῃμάτεοα τοοάβ, ψ ἢ [Π6 

18 τηρδϑυγίηρ τεαα τουηᾶ αρουϊ. Ηδ πιδαϑυγοα [ῃ6 βου 5ιάς, 
το να δυπαάτεα τεεᾶβ, ψ ἢ τὴς τηοραϑυπηρ το. Ηδ τὐτηδὰ 

δΌουϊ ἴο [ἢὴ6 ψεϑὶ 5:46, σηα τηραδυσθα ἄνα Ὠυηάτγοα τϑϑᾶς 
20 ΜΠ [ἢ6 τηδαβϑυτηρ τεεᾶ, Εδξ τηραβυτεᾶ ἰὸ ὈΥ τῃ6 ἔουτγ 

5146ς: 1 δα ἃ νν4}} τουμᾶ δρουΐ, ἄνε μυπάτγοα γεφῖς Ἰοηρ, 
δῃά ἤνε Βιιηάτεοα Ὀτοδᾶ, ἴο τλδῖκα ἃ βερδιδίίου θεΐψεθ [ἢς 
βΒδηοίυδγΥ δηᾶ ἴῃς ῥγοΐδης 2άχω. 

48 ΑπΠεγνασζά ἢ6 Ὀστουρῃϊ τὴς ἴο {πε ραῖε, δυό ἴῃς γραῖα τῃαὶ 
« Ἰοοκείῃ ἰονασζαὰ (ἢ6 εαϑί : δηά Ὀθῃο]ά, [μ6 ρίοτυ οὗ ἴῃ Οσοά 
οὗ βγδεὶ οῖὴς ἔτοῃχλ [ῃ6 ΨΑῪ οὗ [ἢ6 εαϑί : δῃηᾷᾶ ἢϊβ νοϊοθ ζύας 

γομρα αὖοι] ΤῊς ψοτσά ἰδ νδηϊϊηρ ἴῃ Φ. 18, δηά Ψ. 10 τοδᾶξ: δε 
ἔργ δ αὐομέ απὰ ριεασηγεα. 1,ΧΧ. τοαὰς ἴῃ (ἢς Ἰαϊῖοῦ ΨΑΥ͂ ἰῃ 411] ἴῃς 
ψΘΙθ65 1ύ, 17, 18, αἰίδοῃϊησ ἴῃς ψοτὰ ἴο ἴῃς Ῥερίπηΐηρ οὗ (Πε [0] ηρ 
γεῖβθ, Ὡ0 ἄουδι ΤΡΏΓΥ, οὗ, ἃ 5᾽}}}14Γ σᾶ56 1 5. χῖν. 21. [Ι͂ἡ ΤΧΧ, αἷςοὸ 
ψῦ. 18 δἃῃὰ 19 816 ἰγδῃβροβϑά, ἴῃ6 παίπσγαὶ ογάδσ σουπμὰ (ἢς6 ννὰ}} Ῥεΐηρ 
(ο]]οννεά, 

20. ταποΐ!α 77... 27οας ΌΪας6] Ἐδίμεῦ: Ὀοῦθοα ὑπδῦὺ ὙΠΟ τγ88 
ΠΟΙ͂Υ διὰ ὑμδῦ ψΏ1ῸῈ ψγ͵Ὃδβ Ὁσοΐδῃθ (σοιησηοη). ΗΟΪΥ δηά ρτοΐίδῃε ἃγε 
δορὰ ἤοτα τεϊανεϊγ, Ἰυϑῖ 85 ζ. 12 [6 ἱπῆθυ σουτγί 15 τα δ νυ ΠΟΙΥῪ ἢ 
σοηΐγαϑε ψ ἢ τἢς οὐἵεῦ ἴο ψὩὶο ἢ (ἢ6 ΡΕορ]α μά δοοεβθβ. Οἱ, χ]Ἱ πὶ. 12, 
ψ Ώοτα (Πα ᾿ἰηγϊ5 οὗ ἴπ6 Ποῖιδα ἃσα βαϊά ἴο 6 ““ηϊοβὶ ΠΟ] γ." [Ἷ}ἢ χὶν. 4 
186 ῥτίοϑίϑ᾽ ἰἸαηὰ βυσγουπάϊηρ [πε ἴεπιρ]6 15 ο4]] ἃ ΒΟΙγ, δηά ἴῃ Χ]ν". 12 
τηοβῖ ΒΟΙΪΥ. 

(ΓΗ. ΧΙΙΠῚ. ἘΝΤΕΥ ΟΕ ΤἸΕΗΟΨΑΗ ἹΝΤῸ ΤῊΞΒ ἨΟΞΕ. 

ΤὨδ τηραβυσειηθηῖς οὗ ἴῃς ψΟ]Ὲ ἰδπιρ]ς Ὀυϊ]άϊηρσς Ὀεϊηρ σοτῃρ]είοά, 
(Πε Ῥγορῃεῖ 5665 [ῃονδῇῃ σγϑίυσῃ ἴο Σΐ ὈΥ ἴῃ6 Εἰ. σαῖς, Ὀγ ψ Ὡ1Ο ἢ} ἂς δδὰ 
566ὴ ἢΐτῃ ἰδανα ᾿ξ (9. χὶ.). Τῆς νἱβίοη οὗ (δε σίοιυ οἵ ἴῃς 1 οτὰ νγᾶς 
'κε (πδΐ βθε οἡ ἤογηθσ οὐοδβίοῃβ (ςὮ. ἱ. δῃηά χ'). ΤῃῈ σμδρίεθσ ἢδ5 
[χες αν] 5: 8 :-- 

(1) τσ. 1---12. Ἐπίτγ οὗ Τ᾿ ἐμονδὴ ἰηΐο 15 ἤοῦβα. 
2) τσ. 18---1Ἴ. Μεακυτειηεηίβ οἵ (ῃ6 δία οἵ Ὀυγηϊ-οἤεπηρ. 
2) υν. 18--27. δου σα δῃηᾶ σεγοιηοηΐθβ ἴο μ6 εἰρ]ογεά ἴῃ ἀδαὶ- 

σδίιηρσ ἴῃς αἰίαγ. 
1--195. ΤΏδ ρίουγυ οἵ [ϑβονδῃ δπΐοεϑ [πε μοῦβε ὈΥ {πε ΒΕ. σαῖθ. Τῆς 

βΒουηά οἵἉ ἢϊ5 οῃαγίοι ψγὰβ 85 (ες βοιπηᾶ οὗ τζδηυν ᾿ναῖθυβ, δῃα [15 Ρ]ΟΥΥ 
Ἰιρῃίοπεὰ της δαυτ (συν. 1---4. ὙΠα ῥργορμεῖ ἤδᾶγβ ομδ βρεαϊκίησ ἴο ᾿τῃ 
ἴτοσὰ ἴῃς ἢουδβε δπὰ βαγίηρ ἰμαΐ ες ἀδβ]επιεηῖβ ἴο ψὨῖ ἢ ἴῃ Ὠουβα μδὰ 
Ὀδδῃ Ἔχροβεα {μγουρῃ ἰἀο]αἰτεβ δηᾶ [ῃ6 Ὀυγία] οὗ ἰίηρβ Πθᾶσ ἰΐ 58}8}} 
Βεποοίοσί ἢ οραβα (νυ. 6--9).. Τηε ῥυόρῃεὶ ἰβ σοιηϊηδηαεα ἴο τωδκε 
Κποννῃ [ἢ [Ἀϑῃϊοη δῃᾶ ογάϊδησθβ οὔ ἢ Βοιιβε ἰο {πε Ρεορὶε (υΖ. 10---ἰ 2). 

2. αρὰα δε τοί] ἂαπὰ [889 βοιπὰ οὗ εἷτηὴ ψἯὙῚῚ κὸ [80 δβουπά. 
Ἰλείδιοηςο 15 ἴο [πε βοιιη τηδῆθ Ὀγ 1.6 σμεγαθίσα ἴῃ (Πεὶγ δίρῃι. 
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|Κ6 ἃ ὩοΪβ6 οὗ ΠΊΔΩΥ ψγαΐοιβ : δηά (6 ϑαγίῃ βῃϊηθα νι ἮΪ5 
δίοιγ. Αῃάᾶ ἐξ τᾶς δοοογάϊηρ ἴο [ῃ6 δρρϑᾶγαποβ οὗ (ῃ6 3 
ν]ΒΊΟΏ ΜΏΙΟΝ 1 5, ἐύόγε δΔοσογαϊηρ ἴὸ [ἢ ν]ἱϑίοῃ ἴῃμδΐ 1 54} 
ΨΨΏΘη 1 οδπλς ἴο ἀεδϑίγου {ῃς6 ΟΙἿγ : δπά τῆς νἹϑδίοηϑβ τύεγζγέ ἰΚ6 
[86 ν᾽δίοῃ [δὲ 1 5δᾶνν ὈΥ {π6 πίνεσ ΟΠΘΌδΣ; δηά 1 [6]1] θροῖ 
ΤΥ ἴδεθβ. Απὰά [Π6 ροιυ οἵ (ῃ6 [ΚΡ σᾶς ᾿ῃἴο ἰἢ6 Ποιι86 4 
Ὁγ ἴῃς ΨΥ οὗ ἴῃς γαῖα ψῇοβε ρτοβρεοῖ 5 τοναγὰ [Π6 δϑϑί. 
50 [6 5ΡΙΓΠ ἴοοῖκ πὴ6 ὑρ, δῃηὰ Ὀγουρῃϊ τὴς ἴηΐο (ἢ6 ἸΠΏΘΥ 5 
οσουτγῖ ; δῃὰ Ὀδῃοϊά, [6 ρΊοτγ οὗ [6 ΤΟΚΡ ΗΠ] τπ6 ΠΒοιβα. 
ΑΠΔ 1 πεατὰ ἀ2γ1 βρεακιὴρ ηΐο χα οἂὖἱξ οὗ ἴῃ6 ποῖα; δηά 6 
“ἦε Ὠλδῃ βίοοά ὈΥ 68. Απᾶ δ6 5414 πῃηΐο π|6, ϑοῃ οὗ πιδῆ, 7 
[ῃ6 ρῥΙαςα οὗ σῶὐ [ἤτοηθ, δηὰ ἴῃς ρίδος οὗ ἴῃς 50165 οὗ ὕὩΥ 

8. Απά ὶιὶ ντᾶβ ἀεογησ 190] Απὰ ᾽1.9 ΔΡΡΘΔΣΆΠΟΘ ὙΒΙΟῺ Σ ΒΔ ἯδΒ 
ΚΟ [ΓΔ 9 ΔρΡρϑᾶσδῃοθ ὙΠΊΟΒΙ ΒΑῪ ΘΕ Ι 08210---ἰῃ 6 ψνοχὰ “ἀρρεθδγδησθ᾽; 
δῖ {π6 Ῥερϊηηΐηρ οὗ [ἢ 6 νεῦβα ὑείῃρ οτηιξεά. 

7 εαρρὲ ἔο αἷ65|70}] Ἐλείεγεησε ἰδ ἴο ςἢ. ν]}}. ---χὶ. δηὰ (ἣς ἀδβισαςίίου 
οἴ [δὲ οἰἵγ {πεσε βεεὴ ἴῃ ν᾽ ϑίοῃ ὈγΥ ἴῃς ργορῃῆεῖ. Ηδ ννδβ σδιτίβα ἴο [ετὰ- 
β8] δὴ ἴο Ψγ}Π655 ἴῃ ἀεϑιγαοσιίοη, δηᾶ ἢδ (4115 [ἢ15 Ὠ15 σοτηϊηρ ἴο ἀΕϑί σου 
1. Μαυὶρ., ψ ἤδη ἀέ ([ἐῃονδ}) κασι. 

{14 ἰδίοης ψοτα ἐΐξε 124 υἱσίο}} κ [ἢ6 ΔΡΡΘΟΑΣΤΔΩΟΘ. ΤῈ πνοσάς 
““Δηά (ἢ6 ν᾽ 5 οηβ᾽) δῖα γαῖ πε υπηδίαναὶ ; ΓΧΧ. χεδὰς: δηά (6 νἰβίοη οὗ 
{πῃ6 οἰαγίοὶ ψῇῃϊοῃ 1 51ν νὰβ κα ἄο. δα ““σδαχὶοί,᾽) 1.6. [ῃ6 ψ ἢ ο]6 
{βεορῆδην οὗ σπουδαὶ απ θεὶς 15 οἴΐϊεῃ βροίδθη οὗ ἴῃ ἰαῖεσ {πη 68 
(ε.ν. Επςοϊεβαβ. χ!ῖχ. 8), θαΐϊ ἰα πονῇεῖα παιηθδὰ ἴῃ ἴῃς ΒΙΌΪε (οἴ, τ ΟὨγ. 
χχνὲ!. 18). ΤΆΣ τεδαάϊῃσ οὗ [ΧΧ. ᾿ς ργόδαθὶ]ν ἃ ρ]οββ ἴῃ εχρίδπδίϊοῃ οὗ 
τῆς Ηεῦ., νὨΙΟἢ ἰ5 ἀννννασά. Ῥοββι ον [86 ψόογα “νἱβίοῃβ ᾽᾽ 5ῃοιυὰ δα 
οπλ 6 :...[86 οἰἴγ, σπα ἐξε ἦέ αῤῥεαγαριες ἐλαΐ 7 “ατὸ ὃ» ἐδέ γένο Ολεῤα, 
ΟΕ 1}. 23, ψεῖο ΓΧΧ. ᾿ηϊευροϊαῖεβ “ δοοογάϊηρ ἴο (Ὠ6 νἱπίοη.᾽ 

4. ΤὨε ρου οἵ (ες Τογὰ επίοτβ ἴπΠ6 Ὠοῦβα ὈΥ (6 Ε᾿. σαΐε, Ὁ ψὨΙΟἢ 
δε Ὠδά ἀερατίεα τοι ἱζ, χ. 19, χὶ. 22, 23. 

δ. ΤΒε ριορμεῖ, ψῆο δἰ Ποσίο ννὰ5 αἵ (ἢς Ε'. σαία ουϊδιάς (ν. 1), 15 
Ὀγουρῆξ Ὀγ [ἢδ 5ρὶτῖϊ πο [6 ᾿Ἰπηθσ σουγί, ΠΌμα ψν Ὠϊο ἢ ἢ ρογοεῖνθα ἴῃς 
Ὠουβ6 ἴο Ὀς 8]16ἃ ψὩ} (Π6 ρ]οσυ οἵ [Β6 1 οσά. 

6. ἀἀεαγά Ὠἷτῃ “2 εα 19,}) Ο)1:6 βρεακίηρ. 
αμά ἴῃ »αμ} ῬΟΒΒΙΌΪ : δηὰ ἃ 8. Νὸο ἀουβὶὲ (πε ϑαπια τηδῃ ἰ5 

τηϑδηῖ 85 Ὀείογθ. Τδδε ριόρῆεῖ ννὰβ ἱγδηβροχίεα ἰηΐο ἴῃς ἱπποῖ σουγὶ ὈΥ͂ 
(Πε 5ρίτὶῖ, μοὶ Ἰεᾶὰ ἂς ἴῃ οἴμεσ ἰῃβϑίδῃσεβ ὈῪ (η6 πηῆδῃ, ΨΠηο, Βονανου, 
ΤΕΔΡΡΘΔΙΒβ δἱ 815 δἰάθ. ὍΤὴδ τῇδῃ ἰβ5 ΤΊΈΥΟΙΥ (η6 ἀϊνὶης νοῖὶος δπὰ νοσχὰ 
Ρειβοηϊδεα δηᾶ ἰηίθγροβθα Ὀεΐννεεη ἴῃς Τογτὰ δηα ἰἢς6 ργορῃοῖ, ἤθῆςα 
1πουρῊ ἘΖΕκίαΙ ἀρρθδῖβ ἴο ἤδαῦ οῃς βρεαϊίηρ ἔτοπὶ {πΠ6 μοι, [Π6 νοΐοβ 
᾿πηπηοαϊαίε]ν ἰακ65 (Ώς 5ῃδρε οὗ ἃ πη Ὀδϑι 6 ὨΊΓα. 

1. τε 2ίσεε οὔ »ηε» ἐλγο»δ] ὈΔ1Β 18 0:9 Ρ]860 οὗ ΠΥ ᾿ΏΣΟΠΘ.. ΤῸΣ ΘΥ͂ΘΣ : 
διὰ 1:9 ΠΟΙΒΘ ΟΥὮὨ ΙΒΣΒ6] 811811 20 ΤΊΟΣΘ ἀ0816θ.0 Νὸο οὔδηρεο οὗ τεδάϊηρ 
ἰ5 ᾿χηρ! δα Ὀυὲ [Π6 δῃαρῃαίς ροβιτοη οὗ “τδ6 ρασς᾽" ἅς. τϑαᾳυῖτοβ ἴο ὈἊ 
ἐχριγοϑβθὰ ὈΥ βοῆς δ. 8 ψγοτὰ δ5 “"1π|ὶ5 15, ογ, “Βεμο]ᾶ." Οὐ “,501ε8 

21---ὄ2 
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ἴεει, ψῇοτο 1 11 ἄνγ6 1} τὼ τῆς τηϊάβε οὗ τῆς οδιϊάγθη οὗ 
[51:86] ΤῸ ὄνεῖ, δηἃ ΤΥ ἢοΪν ὩδπΊ6, 54}} (ῃ6 ουδὲ οὗ [5γδεὶ 
ὯῸΟ τηοζα ἀδῆϊ]θ, μεήζλεν [6 γ, Ὧογ τΠεἰσ Κίηρθ, Ὁ. {πεῖν ψῃοσα- 
ἄοπη, Ποὺ ὈΥ ἴῃ σᾶγοδβθβ οἵ {Πμεὶγ Κίηρϑ Ζκ [Π6]ΣῚ ΠΙΡῊ Ρ]Δς665. 

8 ἴῃ {ΠΕΣ βειτηρ οὐ τΠ6ῖγ ΓὨγοϑῃο] ἃ ὈΥ ΤΥ {ἢγοϑῃο 5, δπὰ 
{Π6ῚΓ ροβῖ ὈΥ ΩΥ ροϑίβ, ἃη4 ἴῆ6 νν4}} Ὀδεύψεθη τὴς δηᾶ [ΠΏ 61, 
ἴ6γ αν ὄνθη ἀθῆ]θα τὴν ΠΟΙ Ὡδηλα ὈΥ ΠΕ. ΔΡΟΓΩΣΔΌΣΟΏ5 
[πὲ (ἢδγῪ Ὦάνὲ σοπημηηεα: φψῃογεοίοσγα 1 να σοῃϑιπιοά 

9 ἰΠ6Π1} 1ῃ ΠΤ] δῆρεσ. Νον ἰδοῖ {θῶ ρυΐ ἀὐᾶὺ {πεῖ ψοτγο- 
ἄοπ), δηᾶ (ἢ6 οᾶήοᾶβθβ οὗ [πεῖν Κίηρο, [ΔΓ ἔγοιῃ τη6, δῃᾶ 1 
Ψ11 ἄνν6}} ἴῇ [Πη6 τηιάϑὶ οὔ {6 πὶ [ῸΓ δου. 

ιο ΦΤμοῦυ βοὴ οὗ ἴδῃ, 506 Κ ([η6 Ὠου6 ἴο [Π6 ἤουδε οὗ [5186], 
(Πδ [Π6Υ πᾶὺ Ὀ6 Δϑηῃδηηεα οὗὨ [Π6}Γ ἸΏ] ]ΌΠΓ165 ; δηα ἰδὲ Πϑ τὰ 

᾿ς ΤΊ ΘΆΒΌΓΕ [ῃ6 ραϊΐετη. Απά 1 ἴΠ6Υ 6 δϑῃδιηθα οὗ 41} [δαὶ 

οὗ τὴν ἔεει᾽" οἷ, 15. Ιχ. 13, Ιχνἱ. σα; [,Δπἰ. ἰϊ. τ; 5. οχχχὶϊ. 7; 1 (ἢν. 
ΧΧΥΣ. 2. 

ὧν ἐλεΐγ τυλογεαΐρν!}] ΤὨεὶν ᾿Δο]αίτιος, οὗ. οἰ. νι}. 
ἴῃ ἐσ» ἀΐσὰ ῥίαςε5] ῬτοΌΔΌΟΙΥ : 1π ὕπο ἀθδῖϊι, 1.6. ἤδη ἀφαά, [,δν.Ψ 

χὶ. 31, 32. 80 βοὴ Μ88.,) Τδῖρ., ὈΥ σβδηρα οὗ ομα νονψεὶ. Τα τεῖ. ἰ5 ἴο 
186 ὈυτΑ] οὗ (ἢς Κίηρϑ ἴῃ (ἢπ ν] οἴη οὗ [6 ἴεπλρ]6. ΤῊδ ραεβαρεβ [,ν. 
ΧΧΥΪ. 20; 76Γ. χνὶ. 18, ἴο ΜΏΪΟΙ ΔΡΡ64] ἰ5 πηδᾶς, ἀο ποῖ βυκίαϊῃ [Πς ἰά68 
(παι ““οαήοαβε᾽ οουἹἱὰ Ἀὲ υϑεα 85 ἃ τῆετε Ὡδπια οἵ ορρσοῦσγια ἴοσ ἰάοἱΚ 
(Ρ5. ονὶ. 28 15 οὗ ἀουθίβι] πηεαηϊηρ). [ἢ [86 ἔουπιεσ ρᾶϑβϑασ ἴ86 μονγῃ 
ἄοννῃ ἰάἄο] ἰ5 ἃ οαγοδβα ᾿π5ῖ ἃ5 ἴῃς 5] τηδῃ ἰβ; δπά ἴῃ 76Γγ. χνὶ. 18 (6 
ι.5ε οὗ (π6 νοζγὰ “ἀεδὰ Ὀοάγ᾽ 15 ποῖ ἤσυτγαῖϊνθ. [{ ἰ5 ἴπι6 1ῃαἰ [Π6γὰ ἰ5 
ὯΟ τοοοζά οὗ Κίηρβ Ὀεΐηρ Ὀυτεα οἷοβε ἴο ἴ86 ἴδ Ρ]6, δῖ {ΠΕΣ ΒΘΡῸΪΟὮτοσ 
ΜΈΓ ἴῃ 500 ἢ νἹοϊλῖν ἰμδῖ ἰῃ σογηραγίβοηυ ψ ἢ ἴῃς παν ἰά64] οὗ ΒΟ] η685 
{Π6Υ σου]Ἱά ποὶ θυΐϊ Ὀε Βε]ὰ ἴο ὈΠηρ ἀεβ]εηθπς ἴο [6 ἀνε! ηρ-Ό]αςα οὗ 
7 βονδῇ, {Π6 νην αοά. Κλ 9 5βϑιῃβ σοποϊυβῖνα ἔου (15 τεπάθγηρ. 

8. Κεῖ. ἰ5 ἴο ἴῃε ἕδοϊ [ῃαἰ τῃ6 τογα]ὶ ραϊδος δηὰ {π6 ἔγϑί τε ρ]6 ςἰοοὰ 
υἱγίσα!γ ΠῚ [Π6 ϑαῖὴθ Θῃοϊοβισε δηαὰ νοσα ΟἿ6 ΘΒ Π10 16 οὗ εἀϊῆοῶ. 
966 ἴδε 5.κ6ῖοἢ ἴῃ Ὗ, Β. δια π Ατὶ. Τερίς, ΦΖηενε. 8»12. 

αρμα {δε τυαί δείπυεερ!} σχιϊα Ὀπῦ 116 τΔ11 Ὀθύνγθθῃ, τῺ6 δὰ ὕπθπ; 
δια ἴπον ἀ6816ά.... 

10--12. ΤὮε ρῥτορβεῖ 15 σοτησηδηάἀδα ἴο 5ῆενν ἴο ἴβδγδδὶ ἴπ6 [ϑῃϊοπμ 
δΔηα ογαϊπμδησο5 εἰ [π6 Βουδβε [Πδι [ΠΘΥ͂ παν οὔβοῦνα ἱΠϑιη. 

10. αελα᾽μκα οὗ ἐλεῖ» ἐκέφιεῖ 165] 1.6. ἴῃ ἀϊἰθγεραγάϊηρ [ἢ 6 ογάϊηδησαβ οὗ 
(ες Τ,ογά᾽ 5 πουβε, ἰῃ ἀςβ]ηρ 1ἴ (᾿. 7, 8), δηὰ ἴῃ οοτημλ την 15 βοσνίοθϑ 
ἴο [ἢ6 Παηΐς οὗ υποϊτουπιοϊδοα 4116 5 (χ]ῖν. 7), δηά (ἢς [{|κ6. 
"δα μγ0 ἐλ ῥαζίε»} 1, ΧΟ Χ, Πᾶς, “ δηὰ [15 ἀρρϑᾶγδαηςς δηά [15 ραίίεσῃ.ἢ 

Οἱ. ΧΙ. ΣἹ, ΒΕΓ. “ πηδᾶϑιγεβ᾽ δηὰ “Δρρεδγδησε᾽" ψγεῦα 4150 ἰηίει- 
σμδηραά. 

11. ΤΠαΕ νεῖβϑα βθβεῖὴβ ονεγρτοννῃ ὙΠ δια ρ] βοδιοη5. ΟΥ τερεοιὶτοηβ. 
1 ΧΧ,, ομαὶῖβ: “δηὰ τῆς σοτηΐηρβ ἴῃ Τμεγοοῦ δηὰ 411 ἴῃ ἤοσγπιβ [ῃοσγθοί," 
ΤΕ βεσοῃᾷ “δῃὰ 81} [88 ἔογπλβ [Ποσθο ᾽᾽ βεέπιβ δῇ δοοίεβηΐαὶ τηϊβγεδάϊησ 
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ΠΟΥ πᾶνε ἄοησ, 5ηδν ἴπ 6 πὶ [Π6 ἔογτη οὗ [ἢ6 ἤοιιβ6, δηά (ἢς . 
[δϑῃϊοη ἰμογθοί, δά [Π6 ροϊηρβ ουἱ [ΠπΠεγεοῦ, δηά [ῃ6 σοηληρ5 
1ῃ. τπμεγθοί, δηὰ 4}1} [ἢ6 ἔοστηβ (πούθοῦ, αηὰ 411 ἰῃ6 ογτάϊηδησοθϑ 
τῃδτθοί, δηὰ 41} [6 [οστβ [ἤδγθοῦ, δηᾶ 411] [6 ἰαννβ ἰποθοῦ: 
δΔηα ντῖϊα Ζ ἴῃ {ΠΕῚΓ ἰρῃς, ἴμδΐ ἴδ τδὺ Κααρ τἢ6 ψΠοΪΘς 
ἔογπι ποσοῦ, ἀπά 411 [6 οτάϊηδηοαϑ ἐπογθού, δηᾶ ἀο {ἢ δ. 
ΤῊΙ5 ἐς [ες Ἰὰνν οὗ [ὴ6. Ὠου56; ὕροη ἴδε ἴορ οἵ [ἢ6 πηουηίαϊη 
6 ψΠΟΪ6 ἰἰτηΐ τοσοῦ τουπα δῦουϊ οὐσώ δὲ τηοβδὶ ΒοΪγυ. 
ΒΘ], 1Π15 25 ἴη6 ἰᾶνν οὗ (ῃ6 Πουδ6. 

Απῃὰ [656 α76 ἴῃ6 πηθαϑαγοβ οὗ ἴἢὴ6 δἰίαγ δίϊεσ ἴη6 οὐδ ὶϊ5 : 
ΤῊΝ συ] ὡς ἃ σα δηα ἃ βαηα Ὀγεδαάςῃ ; ἐνεπ [6 Ὀοί(οιῃ 
“λα δέ ἃ οὐδιϊῖ, δηῃὰ ἴπ6 Ὀτοδάςῃ ἃ οαδιῖ, δηά (ἢ6 Ὀογάρυ 
τὨογεοῦ Ὁγ [6 εἄρε τπδγθοῦ σουηᾶ δρουΐ σὐαζ ἐξ ἃ βρδῃ: 

Δηά οοηβεααεηῖ ἀπ! ]σαἰοη οὗ [ῃ6 ἔσο] ονηρ ““δηά 411 [6 ἰαννγβ (πεγοοξ.᾽ 
ΟΥ. χ]ῖν. 5. πεσε ([Π6 “ογαϊμαηοθς᾽ λῃᾶὰ “1αννβ᾽ οὗ [6 ουβα ἀραΐῃ 
σοσηδ (οροῖμου. 

12. ὕϑο» ἐδέ ἰοῤ...»εοιεγρέα1}] Αἀὰ: «λαϊὶ ἐξ δε; ἰλε νῃοὶς ἄτα. 

138-11. ΤῊΞ ΑἸΤΤΑΚ ΟΕ ΒΟΚΝΤ-.ΟΕΕΕΒΕΙΝΟ ΙΝ ΤΗΕΒ ΙΝΝΕΞ ΟΟΥΕΤ. 

Τα δἰΐαῦ ννὰβ8 ἃ ἰαῦρε βἰγασίαγε, Ὀ811 οὗ βίοῃς, δῃὰ τοϑε ἰῇ ἴδγγδοθϑ, 
σοηίγδοίηρ ὈΥ πλεδῃβ οὗ ἴννο ἰη]εῖβ ἰονναγὰς (Π6 ἴορ. [1{ σοῃϑίβια: (1) οὗ 
ἃ Ὀαβειηθηΐ, (ἢ ἃ Ὀογάεγ ογ πιουϊάϊηρ οὐ [δε ἴορ οἵ εἄἦρε οἵ 'ξ. (2) ἵνο 
συ 115 ἀρονε [ἢϊ]5 θαβθηιθηΐ οὐ βοοϊζεῖ, ἰῇ νη ἢ (ἢ ς ΑἸϊΑΥ Ρτοροῦ βίοοά, 
νγὰ5 τς ἄγϑι ἰη]εί, ἃ οαὴῖ Ὀτοδά, 50 {παΐ ἴθγα στὰη ἃ Ἰεάσε οὗ ἃ οὐδ 
τοιηά δρουΐ [6 δ᾽ΐασ οἡ ἰΐβ ἰοῸΓ ϑἰάεβ (νυν. 13, 14). (3) Εουγ σου 115 
ἃρονα ἢ ϊ5 ἢγβὶ 1η]6ῖ σάπια (ἢ Ξεοοηᾶ ἰη]εὶ οὐ σομίγαοίίοῃ, 4150 ἃ σαὶ 
Ὀτοδά, 80 85 ἴο ἔογπιὶ ἴῃ |{ΠῸὸ τηδῆηθσ ἃ Ἰεᾶρε οὗ ἃ συδὶῖ τουηά δροαὶ [Π6 
ΑἰἸίαγ (νυν. 14). (4) ΤΏδΩ ἴουγ οὐδ ῖ5 ἀρνναγάβ ἔγοπι (ἢϊ5 ἰεᾶρθ νγὰβ ἴῃ6 
Αἰίαγ αγϑᾶ οὐ μ᾽ αἰίοστη ρσορεζγ, (86 “"θαγὴ οἵ σοά,᾽ δανίῃρ Πογῃβ τίβίηρ 
ΠΡ δὲ ἰἢς ἔοι σογηδτϑβ (Φ. 15). ὙΤἼΘ ατϑα οἵ (Πϊ5 δἰίδυ- θαυ ννὰβ ἃ βηυδῖς 
οὗ τὰ ουδιῖς (ν. 16). Αἱ {πὲ Ὠῖρῃεν ἰη]δῖ (6 ἄγε ννὰβ 14. οὐ 115 βαυδγα 
(ν. 17). ῬτοῦΔΌΙΥ, (Πογϑίοσγα, δὲ (ἢ6 Ἰόνγοσ 1η]εῖ (ἢ ἀὐθὰ ννὰβ 16 οἱ 115 
βαιάτα δηὰ τῃ6 Ὀαβειηδηΐ 8 οὐδὶῖ5. Τῆι ἴπ6 βἰσγυσίατα Πα {πὸ ἂρ- 
Ῥεδγδησα οἵ ἔουσ βηϊαγε Ὀ]ΟΟΚΒ, δᾶο ἢ ΠΑΙΤΟΟΥ ἴῃ ἄγοα ἤδη ἴἢ6 ομβ 
Ὀεῖονν 1ἴ, δηα βοὴ ἴῃ δρρεδτγίηρ. βεῖ ἰπῖο ἴῃ οὔθ υπάθγ ἰΐ δ5 ἰηΐο 
ἃ 5οοϊκεῖ. ϑ ἢ βἰγιοίαγαθ Ὀ1ΠῸῈ ἴῃ βίαροβ εσα σοιητηοῃ ἴῃ (ἢ6 Διο ϊ- 
ἰεοίατε οὔ {πὸ Εαβί; 566 δχϑιῃρῖεβ ἴῃ Βδν] πη. λορεῖα, Ρ. τ66 5εφ. 

13. ΤῊΣ ΒΑΞΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΑἸΤΑΚ. 

13. δοίίονε 5}.4}1} Ὲ ὦ εμόϊ] 111. 115 θοϊΐζοιῃ ἃ οαδὶξ, 1.6. ἰὴ ἀδρίἢ οΥ 
μεῖρῃῖ, ἀπὰ 50 ἰηπ Ὀγεαάῖῃ. ΤῊδ Ῥοίΐοπι, [1{. δοδονε, ἀρ Ῥεᾶγβ ἴο θὲ ἴδε 
μναβοπχθηΐ ἱπ ψηϊοῖ [Π6 Δ]18Γ ῬΤΌΟΡΟΣ νγὰ5 ϑεῖ; ἰξ νγὰβ ἃ οὐδ]: Πρ δηά 

εχίθπάρά α σαδὶῖ ἴῃ Ὀτοαάτῃ Ὀεγοηά [μ6 ἢτβε ὈΪοοκ οἵ βίαρε οἵ {ΠῸ δἱΐαγ 
Ῥίοροι. Τὲ ἰάθα {παὶ {πε “" Ῥοβοπὶ᾽ πηεᾶῃβ ἃ ἀγαΐῃ οὐ βαϊεν τυπηΐηρ 
τουῃμά [ἢ ἔοοί οὗ [με δἰἴασ ἴο σΔΥΎ ἀναγ ἴΠ6 ὈΪ]οοὰ 5665 ψι ποῦ ΔΗΥ 
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τ4 Δη6 [ἢ]5 ἦα δὲ ἴῃ6 ὨΙΡΠΘΙ ρῥΐδος οὗ τῇς αἱϊδι, Απὰ ἔτοτῃ 
με Ὀοϊζζοτῃ “2υγ' ἴῃ6 ρτοιιηά ὀψέ ἴο [Π6 Ἰονγοῖ βϑίε]α οὐαί δὲ 
ἵνο οὔδ1ῖ5, Δηα τ[ῃ6 Ὀγοδαςζῇ ομδ σα ; δηὰ ἔγομη ἴῃς 6556 1 
56([[6 δέχ ἴἰο [6 στγεδῖθσ ςεῖ 16 λα δέ ἴουσ συδ1ῖ5, πὰ (ἢς 

τς Ὀσοδτἢ οημς ΟΡ. 80 186 ἰΐασ σψαζὶ ὅδ ἔουγ συδ1ῖ5 ; δπὰ 
ι6 ομλ ἴῃς αἰΐαγ δηὰ πρναγὰ οὐαί δέ ίουγ Ὠοτθ58. Απά [μὲ 

αἰίαν σλαΐζ δὲ πεῖνα ομόζίς Ἰοηρ, ὕὑνεῖνε Ὀτοδά, βαιᾶσγα ἴῃ [ῃ6 
17) ἴουΓ 5Βαιᾶταβ [μοτεοῦ. Απά ἴδε 566 λα ὁξ ἰουτίθοηῃ ορόές 

Ἰοηρ δῃά ἰουγΐεεῃ ὑχοδά ἴῃ ἴῃ ΟΣ βαιδτοβ ἐμεσεοῦ:; δηά 
τ1ὴ6 Ὀοτάογ δρουῖ τὸ «ἀαζ δὲ Ὠδὶῇ ἃ συδιῖ ; δπᾶ ἴῃς Ὀοίίζομι 
ΓΠποσϑοῦ ἀαίζέ δε ἃ οὐδιὲ δῦουϊ; δηᾶ [15 ϑἰδὶτβ λα Ἰοοκ 
ἰοναγὰ της Θαϑῖ, 

Βυρροτί. ΤὨΐβ θαβειηθηΐ οχίθηἀοά ἃ συ ὶῖ 411 τουηᾶ Ὀεγοηᾶ (ἢπ Ἰονγεϑὶ 
βίαρε οὗ (Π6 αἰΐατ ὑγορεγ, δῃὰ οὐ (ῃς ουΐεγ εἄρα οὗ (ϊ5 βραςς οὗ ἃ οὐδ 
(ποτε νγὰϑ ἃ Ῥοζάεγ οὗ ἃ 5ϑρᾶῃ, ρσόρδῦ]γ, ἰῃ Βεῖσῃί. ΤὨϊθ ὈΟΓΩΘΣ ΤΑΥ͂ 
ἢανα Ῥδδῆ ἃ πλου] ἀϊηρ, ΟΥ̓ ΡῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ ΕΣῪ ἸἰοΟΥ ραγαρεῖ οσὐ οἷοβα βοζθϑῆῃ, 
τυ πηϊηρ τουπᾶ Πα ουΐεῦ εἄρε οὗ τῆς ἰεᾶρσα οὗ οὔς συ. ἘΠΙΠΕσ ψουά 
βυρρεβί (ἢς ἰάφα οὗ ἃ θοβοῖῃ ἴῃ ψὩ]ο ἢ [ἢ Δ|1ΔΓ ρσόρεῦ ννὰβ ρ]δοβά. 

ἀέράδν ίαεε οὗ 244 αἰαγ] ἴῃς οἸοναῦζοσ. ΤῺς ποσὰ ἰ5 ἴ[ῃδϊ γτεπάογοὰ 
“συγ ηοηΐ Ὀ]Δοε᾽ χνΐ. 24, 31, 89 (5ε6 ποί65), δηὰ γϑίεγβ ἴο [πΠ6 δϑεπιεηὶ 
οὐ ψῃΪοΝ ἴδ ἀἰίασ ρτορεῦ βἰίοοα. (. χὶὶ. 8. ΓΠΧΧ. ἀϊνίἄες [6 Ἰοιοις 
ἀἰϊεγθηῦγ, τεδάϊηρ: 2 ἐς ἐς ἐς ἀείράξ οὗ 1ἦε αἰΐαγ, δϑὰ αἰϊδοιῖηρ 1ῃ 6 
αἴδιιβε ἴο ἴῃς ἰοἸ]ονηρ νεῦβθ. ΤὨΪϊ5 Δρρθδῖβ ἴο "6 ἀῆηθς ἐδ ον 

14, ὙΤνο οὐ ]ἴ5 ἃΡ τοι [Π6 Ὀαβεπχθηὶ (ες ἰδ τὶς ἀπάδγνθηὶ [᾿ς ἤτεὶ 
σοῃίταοίίοη, Ῥεϊηρ ἰδεῖ ἴῃ ἃ σὐριῖ. Τῆι ἃ Ἰεάρα οὗ ἃ οὐδιϊ Ὀσγοδά ννᾶς 
(οτιθα γυπηϊηρ 4]}1 τουπὰ ἴῃς αἰίασ. ΑΟΝ. ἀρρϑᾶσβ ἴο 9811 {815 θΘη ἢ οΥ 
Ἰεάρε ἃ “"βείι16.᾿ ὙὉΤῇε δῖα παιγοναα ἴῃ ἀϊπηεηβίοη ποῖ ργδάμδ!]γ Πα 
δῇ Οὔ  ἰ5κΚ, θὰϊ δὲ ἵνγο ρίαςεβ. Οἱ, [16 βἰτῦλ]ασ ΝΑΥ ἴῃ ψ ϊσο ἢ τῃ6 νᾺ]} οἵ 
της ποιιδα τεἰϊσοαίεά, χὶὶ, 6. 

Αἱ ἃ μεῖρῃι οὗ ἔουγ σαὶ (5 ἀῦονε (ἰ6 ἢγϑὶ :η]εῖ στὴ δῃοίδου, οὗ ἴδ6 
βδαπι6 Ὀγεδάςῃ οὗ ἃ ουρ]ῖ, 580 ἰμαΐ ἃ βεοοηά ἰεάρε οὗ ἃ σανὶς Ὀτοδὰ νγᾶς 
(οτιηβὰ τουηᾷ [ἢς αἱῖαγ οὐ 115 ἔοιισ 51465. 

16, .50 ἐάέ αἶα’) Απᾶ [Πς 4]ἀγ, 11τ. [ἢ6 Ὠοδτῃ οὗ σοά (15. χχίχ. 1]. 
ΤΠ6 ψοζά ἢδγα 5 βρε]!]δὰ ἢδγεὶ (πιουηΐ οἱ Οοάϑ), δηὰ ἴῃ [ΠπῸ ποχὶ οδιιϑο 
ας] (μετ οὗ σοά). [ωΧΧ. 5ρ6}15 Ῥοῖἢ αἰϊκα, ἀηὰ ῥγορΔΌΪΥ ἴΠμ6Ὺ ἀο 
ποὶ ἀϊῆεσ. ΤὨα ἴογμι δυῖεὶ 15 αἰδὸ Μοδθίις (Μεβμα ἴηβοῦ. 1. 12, 17). 
Ετοτὰ [86 βϑθοοῃᾶ Ἰεάρε ὑρ ἴο (ἢ6 Δ]1γ- Πρασι ἢ οΥ ῥ]αἰίοσγιῃ νγὰ5 ἃ ἀϊβίδηςε 
οἵ ἴουσ οὐδῖ15, δηὰ ἔτομλ ἴἢ6 αἰΐαι δᾶ γἿοϑὲ ἔουγ Πούηβ, Οὴ6 δἱ δϑοὺ 
οὐγηοσ. ΠΧΧ. ἴοσ “ἴουγ᾽ τεδᾶς “ἃ οὐδ ἢ ---αθρ ἴῃς μεῖρῃϊ οὗ [6 Βογῃβ. 

16. ΤῊΣ ρῥτεοβαϊηρ πιεαβυγεμγδηί5 πᾶνε τείευγεά ἴο μεῖρῃϊ. ᾿ ΤΏοἌε 
τοίογγίηρ ἴο Ὀγεδάτἢ οὐ ἄγεᾶ ἃσα ὨΟ ρίνεβη. Ὅὕῃα δ᾽ίασο μθασί οὐ ρ]αι- 
(οττὰ νν»ᾶ5 12 οὐδ ]ῖ5 βηαθδγα. 
7)ρω7 σφμαγες ἐλεγεο  ] ἴοτ β14θ8 [πεγεοΐ. 80 νυ. 17. 
11. ἼὨς “5616 τεέεσγεά ἴο πού 15 ἴῃς ρθε ογ ρστεαΐεσ οπα (νυ. 14). 

115 αὔϑὰ ννὰβ ἃ βάπδζα οὗ 14 συϊ115. ΤῊΣ νϑῦβο ἌΡΡΘΑΙΒ ἴο 5ΆΥ͂ τῃδὲ τὰϊς 
ἀρΡεστηοβὶ Ἰεάρε ἢδὰ ἃ Ῥοσγάδν ἀπα δὴ “Ἑποϊοβυσε ᾽ οσ βε(ἰηρ }ιι5ῖ 5 ἴῃ 

᾿ μ. 
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Απά δ 5414 υηΐο π|6, ϑοη οὗ τῇδῃ, ἴπ1|5 δα ἢ (ἢ6 1Τιοτά 
σον; Τῆδβε ὅγέ [Π6 ογάϊηδηςσθβ οὗ (6 4|1ὯὉ ἴῃ [ῃ6 ἄδγ ἤθη 
ζἤεν 5}.4}} πγαϊκα τἴ, ἴο οὔενγ Ὀυγηῖ οἴεγιηρα [Ποτθοη, δπα ἴο 
ΒΌΓΙΠΚΙΘ Ὀ]οοά τ[Πργθοῦ. Απά (ποῖ 51}4]} ρῖνα ἴο (Π6 ργιδϑίβ 
[η6 1,ανῖ65 (Πα δέ οὗ [Π6 βεβα οὗ Ζαάοκ, ψῇῃϊοῖ Δρργοδοὶ 
ΠηΐΟ 16, ἴο ΤΣ 156 Υ πηἴοῸ ΠΊ6, 541 (Π6 Γιοτὰ ὅον, ἃ γουηρ 
ὈΠΠ]|ΟΟΚ ἔογ ἃ 51η οἤδπηρ. Απά ἴδοι 5410 ἴαΚα οὗ (Π6 Ὀ]οοά 

Ὀαϑβεηθηΐ δὰ. [1 5ο (6 ““βεϊ{ἰηρ᾽᾽ οΥ Ὀοβοῖῃ νγὰβ {παΐ ἔογ ἴπ6 Ηδγεὶ 
διϊβίηρσ ουἱ οὗἉ [ἢ ὈΪοΟΙκ, δηὰ [5 5126, ἃ ουδιξ, 15 5 ΠΊΡΙΥ (6 Ἰεάρε [5617 
ΤΏστα 15 ΠΟ ρτοιιπηά αἱ ᾿ἰδεαϑὶ ἴο βιρροβε ἴμδὲ [6 “ θοσγάθγ᾽ δηὰ βε[ἰηρ 
τείεσ ἴο [π6 δἰίαγ- θαυ ῃ---ἰτοτὰ ψ ΏΙοΙ ἔπ 6 Τιθαϑυγοσ ἢδὰ5 ἀθϑοεηεα ἀπά 
ςομλα ἀοννῃ αἱ ΔΏΥ σζαΐθ 85 (ΔΓ ἂἃ5 (Π6 πρρογηγοβί ἰεάρθ. [Ὁ πᾶν Ὀ6 π,δάδ 
ἃ αυοδίίοη ψπεῖμεν ἴῃ (ἢ ἰαϑὶ Βα] Γ οὖν. 17 ἢς Πᾶς ποῖ ἀεϑοεηααὰ ἴο ἴδε ἰοοί 
οὗ τμ6 οἀϊῆςα, δαπῃὰ ψῃϑῖμου ([π6 “Ῥογάογ᾽᾽ δηά “Ῥοβξοπλ᾽" Ὀ6 ποΐ [ἢοβ6 
Αἰγοδὰγ γείεσσοα ἴο ἰη οοππῃδοζίοη ψιἢ (ἢ 6 Ῥαβοιιθηΐ (7. 13). ΕῸΥ (1) [Β6 
ΤΑΘΑϑ γε 5 ἃγέ (ἢ 6 5απλ6---ἃ σρδαῃ (σ. 13) Ὀεΐηρ δαιίναϊοπέ ἴο Παϊῇ ἃ 
σα] (νυ. 17). (2) Ππητιεαϊδίεϊν δίϊεσ τηθπίίοη οὔ [μ6 “" θογάεσ᾽᾿ δῃᾷὰ Ὀοβοῦι 
ΟΥ̓ βεἰἰὴρ’ ἴῃς “ 5ίερβ ᾶγὰ σείοιτεα ἴο ὈΥ̓ ψῃίοῃ [ἢ6 δἰίασ ἃ5 ἃ ΨΏ0]6 γγὰβ 
ἀϑοθηᾶεα, νῃ]οἢ ϑθοης ἴο ΣΩΡΙΥ [ἢαΐ [6 Θρθάκοσὺ Ἴοοποεῖνθα Βἰμβοὶ 
ὍΡοη ἴΠ6 σσουπα (᾿. 17.) (3) Βαχ ΠΟΥ ἴῃ τ. 20 Ὀ]Ϊοοα ἰ5 ἴο Ὀ6 ρῬᾷϊ ὕροὰ 
[ῃ6 πογηϑβ οἵ ἴΠ6 ἃ] γ᾿ πδαγτίῇ, ἃροη ἴΠ6 ἴοιιτ σουποῖς οἵ πε πρρεσ Ἰεᾶρα 
(56:16) ἀπά Ὡροὴ [86 “ Ὀογάεγ᾽ τουηά δρουῖ; δηά ἰΐ 15 σευίδ! ΠΥ παίαγαὶ 
[αἱ ἴῃς ὈΪοοα 5μοι]ὰ εκ ριιζ οἡ 411 (ἢ βίασεϑ οὗ [Π6 δἱίαγ, ἰῃς ἴορ, {Π6 
τη α]ς δὰ (μ6 Ὀαβειηθηῖ. 

Εογ βαυᾶσχεβ τεδα β᾽498; ἴογ Ὀοίίζομη Ὀδβθιθαῦ; δηα ὈΥ “24175 ἰ5 
τηδδηΐ δίβρθβ.0 Τὴ νΠΟ]ς Πεϊρῃὶ οὗ [ῃ6 δἰἴδγ νγᾶβ ῬΡγοΌΔὈΪΥ 12 συ 115 αηὰ 
1η6 Ὀαβειηεηΐ ἃ ϑημιαγα οὗ 18. ΤὨιϊ5 Βεῖρῃϊ οὗ ἀὐρεουσ Ι (νυ. 13) 2 
(Ἰονγεβὲ Ὀ]οΟΚ) -Ὁ 4 (ρον ὈΪΟΟΚ) -Ὁ 4 (ὈΪοοκ οἴ! ίαγ- θαῦ ἢ) Ἐ τ (Ποτἢ) ΞΞ 12. 
Οπ Ὀσεδαάϊζῃ 566 ὑσὶ πη σΥ τοηλατὶς ἴο ὑν. 13---7. 

18---27. ΘΑΟΕΙΕΊΟΒΕΒ ΑΝῸ ΟΕΚΕΜΟΝΙΕΒ ΒΥ ΝΨΗΙΟΘΗ ΤῊΒ ΑἸΤΑΚ Μ ΑΞ 

ΟΟΝΘΕΟΒΑΤΒῸ ΑΝῸ ΙΝΑ Ο ΚΑΤΕΏ. 

Το σοποσαὶ ριγροβα οὗ ἔμ6 ἃ]ίαγ ἰ5 ἰο οἵδν Ὀυγηι-οἴδγίησα ἀροη δηά 
ἴο ΘΡΤΏΚΙ6 Ὀ]οοά ἰπεγθοη. Τῇ κἰαίϊοιηθηΐ ἰὴ τν. 19, 20 5 βδοπιενῃδϊ 
ΕἸ ΠρΕ σα], τὴς νυ ογ᾽5 οὐ]θοῖ Ὀεΐηρ ἴο δάνεγί βρϑοίδ!ν ἴο [ῃς ἀϊβεγεπος 
Ὀοίννδθη [Πς 51η-οἤθ πρ οἡ [ἢ ἢγϑί ἀΔΥ δῃά ἴπαΐ οἡ {Π6 [ΟΠ] ον ὶπρ' ἀαγ5. 
Ηδξπηος πε ἀεβοῦρεβ ἴῃ τιῖπ4] οὗ ἰῃ6 51η-οὔδυίηρ οἡ (6 ἤτϑιὶ ἀδΥ (ΠΥ, 
ΟΠ ἰπρ ἴο τοίεσ ἴο ἴῃ6 Ὀυτγηϊ-οἴεγηρ, ψ ῃϊοἢ ἢδ τηθ πίῃ 5 ΟὨΪΥ ἴῃ σΟἢ- 
πδχίοῃ ἢ [Π6 βεσοηά δηά [ο]]ονίηρ ἀαγ5. Απάᾶ ἤθη ἴῃ τ᾿. 25 ἰζ ἷς βαϊα 
[ῃδὶ ἃ ροαί ἴον 5ἰπ- οὔ υτίηρ δηάᾶ ἃ γοιηρ Ὀ]Π]οοΙς ἀπ ἃ γαπὶ ψγεγα οἤεγεά 
ἴογ βδενθὴ ἄδυϑς, ἰῃς ἀϊβεσγεηος Ὀεΐινθθη [6 5: π- οεγηρ οἡ {Π6 ἢτβί ἀΔΥ (ἃ 
Ὀ]]ος Κ) ἀπᾷ τμαἰ ἔον ἴῃς ἔο!]οννὶηρ οἰχ ἤδγϑ (α ροαί) 15 ποῖ δἀνεσγίεα ἴο, 
τ186 υυγηΐ-οεγίηρ Ὀεϊηρ (ἢς 5δπλ6 4}1} [πε βανθὴ ἀδγ5. 

18. Ἴδε ρσόπεγαὶ ρυγροβε οὔ [ἢ αἱΐασ. Τῆς Ὀιυγηῖ- οἤευίηρ ννὰθ ΨΠΟΙΙΥ 
ςοηϑυτϊῃαθα οἢ ἴῃς αἰΐατ, οὗ ([ἢς οἴπεῖ οἤδυϊηρβ ΟὨΪῪ {Π6 ἔαϊ, 

19. Τῇε ρῆγαβθ ““βδαϊ ἢ (πὸ Γοτα᾽ δας βςοϊθιληυ ἴο [μ6 5ἰαϊδηχοηΐ 
[μᾶὶ ΟὨΪΥ τὴς 5οῃβ οὗ Ζβάοϊκ 5}}4}} πιϊηϊβίογ δ [ῃ6 αἱίαν (Χ}1ν. 1.5. 567.). 

18 

20 
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[Πογοοῦ, δηά ρυΐ ἐξ οἡη ἴῃ6 ἔουγ Πογῃϑ οὗ ἱΐ, ἀπά οἡ ἴπ6 ἔουγ 
ΟΟΓΏΘΙΒ Οὗ [Π6 56 1{|6, δῃὰ Ὡροὴ [6 Ὀοτάεδγ τοιυηᾶ δρουῖ: 

αἱ [Π15 5ῃ41{ ἴῇου οΟΙδδηδ6 δηά ρυτρα 1. ὍΤῇοιῖ 5ῃδ]ῖ ἰακα {6 
Ὀυ]]Οοῖκ αἶδο οὗ (6 δ'η οβογιηρ, δπα ἢὯδ 5}4}} Ὀσγη 1ἴ ἴῃ 
[Π6 δρροϊηϊεαὰ ρίδος οἵ (ἢ6 μουδθ, ψιῖπουΐ [Π6 βαποίιδγγ. 

2. Αηᾷᾶ οἡη ἴΠ6 βθοοηά ἄδυ ἴπου 504] οι ἃ Κιά οὗ ἴῃ6 ροαῖβ 
ΜῈ Πουΐ ὈΪΘΙΙΒἢ ΤῸΓ ἃ 51ηὴ οβδγηρ; δῃηὰ (Π6ῪΥ 5841} οἰδδῆβθ 

43 ἰ[ἤὯ6 ΔΓ, ἃ5 ἴεν ἀϊά οἰθδηβα “2 ψι (6 ὈΌ]ΠΟΟΚ. ὙΏεη 
ἴῃοι αϑί τηδᾶβ δὴ εηᾶ οἵ οἰθδηϑβὶηρ 22, ἴ[ῇοι! 5η4]1 ΟΠῈΓ ἃ 
γουηρ Ὀυ]ΠοοκΚ ψιτουΐ Ὀ]Θμ5ῃ, δηᾶ ἃ τὰ οὔὖἱ οὗ ἴπ6 ἤοςκ 

4 ΜΠ ΠΟυΪΣ ὈΪΕΙ15η. Απά (ῃοὰ 54} οεγ (δὶ Ὀεέογε {δε 
ΓΟΚΡ, δηά ἴΠ6 ῥγιθϑίβ 5}4]} σδαϑὶ 5811 ὩροῺ [Πθ, δηᾶ ἴΠεῪ 
54}} οὔεσ [ῃ6πΔ Ὁρ 2907, ἃ Ὀυτηΐ οἤεηηρ υπῖο [6 Τ.ΟΚΡ. 

25 ϑόνθῇ αδυβ βῇδ!ς ἴῃοι ῬΥΘΡΑΓΘ ΘΎΕΙ ΟΔΥ ἃ ροαΐ 207 ἃ 5ϊη 
οἴἴἶεγίηρ : [ΠΟΥ 5411 4150 Ῥγεραγα ἃ γουηρ Ὀυ]ΠοοΚ, δῃᾶ ἃ 

6 τω ουἱξ οὗ ἴπῃ6 δοοκ, νιτοις ὈΪΘ βῆ. ϑανθη ἄδγβ 5}4]] 
ἴ[Π6γ ρυτρα 1[Π6 Αἰΐαῦ δηᾶ Ρυγ έν 1; πα [Π6Ὺ 5}4}1} οοηβεογαῖβ 

20. ΒΙοοὰ νὰς5 ἴο 6 ρυΐ οὨ με ἴουγ Πογηβ οὗ [Π6 Δ᾽12Γ Βεασί, οἡ 
[86 ἴουγ σογῃθῖβ οὗ [6 (ὰρὈεγ) βείε16, δῃὰ οὴ ἴδ Ῥογάδγ; 566 οἢ ΨΚ. 17. 
Τὸ “᾿οἰεαηβε᾽ 15 ἴο Ρυ ΠΥ ἴτομπι βίη, ἰο ““υἡ-5ἰη,᾽ 16 δυο ἃ ννογὰ οου]ὰ 
Ῥε [ογηιθά; δηᾶ ἴο ““ρυτρο᾽᾽ 5 Ὁ5ΌΔΠΥ τεηάδογοά “ἴο ᾶκε διἱοῃειηδηΐ 
ἴογ. 

21. ΤΠο 51η-οβεσιηρ ψὰ8 Ὀυγηὶ ΠΟΙ ἱπ 8 ὑΪδοα ουδῖάς [Π6 ψοΪς 
[ει ρ]6 ατϑᾶ, 1.6. ουΐβιάα [86 βρᾶςβ δῃοϊοβοα Ὀγ (6 δοὸ ουδὶῖϊ5 βαυδσε 
ψ4}} (χΧ]. τό “εφ.}, ῥοβϑι ΟΪΥ ἴῃ (8 βρᾶοβα οὗ δβο ουδὶϊ5 (χὶν. 2) ἰἱγίηρ 
τουηᾶ [ἢς ουΐοι ψ4}}. Οἱ, Εχ. χχῖχ 141 ἴον. 1ν. 11, Υἱ. 23, Χν]. 27; 
ἩΦΘΡὈ. ΧΙ ΣΙ. 

22. ΤΏδ 5ἰη-οἤδπηρ ἴοῦ με βεοοπὰ δῃᾶὰ [Ὁ] ον ίηρ ἄδγβ ννὰβ ἃ 
Ἀθ0-δοδῦ--50 τεδὰ ἔοσ. “"κιὰ οὗ τς ροδίβ." Οἡ “"οἸεδηβθ᾽ οἵ. ψ. 20. 
ΤῊ σεγοπηοηΐοβ ἢ [6 Ὀ]οοά απ {πὸ Ὀυγηίηρ᾽ οὐδ᾽ ἀ6 τνοσα πὸ ἄοιυδὶ 
[Π6 58π|6 ἃ5 ἴῃοβε οἡ ἴΠ6 ἢιβὶ ἄδυ, ὑϑ. 20, 21. 

28. Τῆς Ὀυγῃϊ-οβεγίηρ, [οΟ]] οννίηρ [μ6 5ἰη-οβεγησ, ψὰ5 ἃ γοῦης 
Ὀυ]ΠΟΟῖΚ δηὰ ἃ σὑϑηι. 

24, Τῆς Ὀυχχί-οἤδηρ ψὰ5 ΠΟΙ σοηδαπιεά οἡ (με δἱίασ, 54]. 
Ὀεΐηρσ Ξρυ ΚΙ] οὐ ἴῃ6 εϑῃ, κεν. 1). 13; Μαιῖ ἰχ. 40. 

2δ. ΤΠαε κἰδίεπηθηΐϊ ἰβ βοιηεννηδί ρσαηοσζαὶ; βγοῦν [ἢ6 Ὠα-σοαὶ νὰ 
οἔεσγεά ΟὨ]Υ οἡ βἰχ ἀδγξ (νυν. 10), Ὀυΐ ἴ[ῃ6 Ὀυτηϊ-οΠοτίηρ γα [ἢ 6 βᾶπὶα 
411 [6 βενθῆ. 

26. ΤῊΘ σοτγοιηοηΐαὶ οἵ οοῃδεοσγαίζηρ ἴπ6 δ] ασ 1ϑῖβ βενθὴ ἄδγβ.. ἡ 
ἴο ““Ρυτρε᾽᾽ οὗ, νυ. 20. 

εὐ ϑϑγαΐς ἐλοριοίυδ51] σοηβεογαία 10, ἴ.6. [(ῃ6 δἱίασ, ||. 611 115 παπὰ 
(οτ, μβδηᾶβ). ὍΤὴδ ρῆγαβα ἰβ Ῥσορε ν καἰ οὗ ἴῃε ῥυϊδβίβ, ἴο 1ῃβίδ!}; 
Ὦδγα οὗ ἴῃς δἱίασ, ἴο ἱπαυριγαίς ἰϊ. Οτὶρίμα!] (ἢ6 δχργεββδίοη ᾿δὰ 
ου ἃ Ἰἰΐοταὶ τηθδηΐηρ, ἴο ρὰΐϊ 86 (πϊηρε ἴο Ὅς οβετοὰ ἱπίο ἴδε 

ἂς οὗ [ες ρῥτγίεβδίβ (1κεν. νἱϊ. 25. “εφ.}, Ὀὰχὶ ἸΑῖου ἴ οδπγα ἴο 6 υϑεὰ 

ΝΩ͂Ν 
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{Πευηβοῖνεβ. Απᾶ ἤθη ζάσθς ἄδγβ δῖα δχριγαά, 1 5}4}1 Ὀδ, 27 
ἐδαΐ ρου (Π6 εἰρη ἢ αν, ἀπ “09 ἰογνγαγᾶ, ἴῃ 6 Ὀγιεβίβ 54]} 
ΤΆ ΚΘ γοῦυγ Ὀυγηΐ οὔθ ηρθ ὈΡΟῚ ἴἢ6 4]ἴαῦ, δηα γουγ ρϑᾶσα 
οἤετχιηρϑ ; δηά 1 ν1}} δοςερί γοῦ, 58:1 {με 1,ογὰ ΟΡ. ᾿ 

ΤΠδη ἢ6 Ὀτουρῆϊς τὲ Ὁδοκ [ῃ6 ψὺ οὗἩ [Π6 ραίε οἵ (δε 44 
ουϊναγα βδποίζυδτΥ ΜὨϊοἢ Ἰοοκοῖῃ Ζοτυαγα ἰὴ6 φαϑὶ; δηά ἱΐ 

ΒΟΠΕΓΑΙΥ ἴῃ ἴἢ6 56 ηβ6 οὗ ἰηϊτἰαἴε, σοηβεογαία (Εχ. ΧΧΥΤ. 41, Χχῖχ. 9, 
20, 33. 35; ἴεν. νἱῖ. 27; Ναχῃ. [1ἰ{ 3; Τρ. χνὶϊ. 5, 12), οἷ. Εἶχ. χχχίϊ. 
29. ΝΘΙΙΗ. 7. Ρ. 152, αὔριιεβ ἰῃαὶ ἴῃς ῥηθϑι δ Πδηα νγὰβ οὐὔἹρίη δ! νυ 
“6]1ε4 νὰ πιοηεν (Τ1υἀ. χνὶ!.). Ὑπὲ ρῆγαθε ““811 (π6ὲ δδηά᾽ οἱ 
ΟἿΘ ΔΡΡδδῖβ δἷ5ϑο ἰῇ {π6 ρέποεγαὶ τηδαπίηρ ““ἴο ἰηνεδί ὙΠῸ ομῆοο᾽" ἴῃ 
Αϑϑογήδῃ; Βα. } ε]. 2)εὁ. Ζαρρ. Ὁ. 20, ροίοροριδηα, Ὁ. 48. 

Ιῃ 411 [η6 ἀρονὲε ραββϑᾶρβ ἱΐ 15 ἴῃ δα ποὶ ἴη6 ὑγιθδίβ [πδΐ ἰβ σοῃβε- 
ογδίεά, Τα σοηβεοϊαίίοη οὗ ἴΠ6 δ]8. ἈΡΡΘαΥ5 ἴο ΟΔῪ ἢ τ δαὶ 
οὗ ([ηὴ6 ψὮΟ]Ε βαποίπδιγ. ΤΏ δ᾽ῖδσ πϑαᾶς δἱοηθιηθηΐ ἢοΐ Ὀδοδυβα 1 
5. ἃ ψοχὶς οὗ Ὠιιμδη Πδηᾶβ, θυ Ὀεσδυδα 1 Ὀεϊοηρς ἴο (ἢὴ6 [Πϊηρβ οὗ ἴῃ 6 
νου]. ΤῊς 5ἴη οἵ ἴῃ νου ὰ μδ5 ἀβῇῆϊεαὰ 41} [ῃΐηρς, ρεπείγαίπρ' ἔνθ 
ἴο ἴδε ργεοϊηοίβ οἵ [αὶ ψἤεγα }μονδῇ δ] 465 85 ἰὰ 15 1ῇ Ὠἰπηβοὶ (Η 6 Ὁ. 
ΙΧ. 23). ΤὮΏ6 ρῥᾶββϑαρα σδῇ βοδίσαὶΥ Ὀ6 σοχῃρδχοᾶ ψἱἱἢ Εχ. χχίχ. δῃηᾶ 
Ικν. νἱϊϊ. Ῥδοαῦβε ἴἤθσα [6 σεγεπηοηΐεβ γείεσ ἴο ἴῃς σοηβθογαίίοη οὗ 
[πε ῥυἹδϑίβ ἢ ΘΗ δπᾶ 11{||6 ἰοὸ {πὸ αἰίϊασ. (Οἵ. ἔχ. χχίχ. 36; 1,Ἔν. νἱ]]. 
11, 15, 33. [ἢ (656 ραββθᾶρϑβ ἰῃ6 δἰ 15 βαϊὰ ἴο ἕδνα Ὀδϑὴ δηοϊηιεὰ 
ΙΓ ΟἹ], ἃ σΕΥΘΠΊΟΠΥ νγαηςηρ ἴῃ ΕΖεϊς.; (ῃ6 5ἰη-οὔἤευηρ νγὰβ ἃ γοιηρ 
ῬΌΠῸΟΟΚ ἐαε ἀαΥ δηὰ {Π6 Ὀυγηϊ-οἤδυϊηρ' ΞΙΤΡΙΥ ἃ γάτὰ εδοὴ ἄδυ. 

ΓΗ. ΧΙΙΝ.-ΧΙΝΙ. ΟΕΚΡΙΝΑΝΟΕΘ ἘΕΘΑΚΌΙΝΟ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙῈ. 

ΤΠοθε ογάϊηδησοβ ἀσῆηθ ψνῆο 5841] τηϊηϊβίεσ ἴῃ 1ἴ, ρυεβίβ δηά 1 ον] 65 
(οἰ. χ]ῖν.); [6 τενϑῆις οὗ [ἢς ῥγθβίϑ, [ἢ6 1,δνϊῖε5 δηα [6 ργίηςθ, ψ ἢ 
(ῃς ἀαιϊε5 ἀδνοϊνίηρ οα [ἢ 6 ρῥγίηος ἴῃ ὉΡΒοΟΙ]ἀΐηρ' [6 ταὶ (χ]ν. 1--τῦ)} ; 
[ἢ6 5ρϑθοΐαὶ δηὰ ἀ31}} βευνίσεβ ἴῃ (Π6 ἴδαρ]θ, πὰ [86 5ρβ6οῖ4] οἰἶΐεγίηρβ 
οἴ [6 ρηπος (χῖν. 18---Χ]ν!.). 

ΟΗ. ΧΙΙΝ. ΤΉΟΞΕ ΜΉΟ 9Η|ΑῚΙ,ῖ, ΜΙΝΙΒΤΕΕ ΙΝ ΤῊΗΕ ΤΕΜΡΙΕ. 

Τῆς ρΡᾶββαρε οοπίδϊ πη ἴΠ656 ΡΔΓΙΙδ : 
(1) νυν. 1--τ-ὰὁὸ. ΑἹ ογάϊμδηος τορασζάϊηρ ἴ[ἢ6 δαβίθγῃ ραΐθ: ἰΐ 5411 θὰ 

Κερίὶ βῇαϊς θδοδιβα ὮΥ 1ἴ (ῃ6 1 μοτὰ δβηἰεγεὰ ἱηΐο [Π6 ἤοαδβθ. 
2) νυ. 4--.4.-. Ῥτεσερῖβ τερατγάϊηρ ἴΠ6 βυῃ οσάϊμαίϊβ ταἱηἰβίσγαηΐβ, 10 

ΚϑῸρ ἰδς ραίεβ οὗ ἴῃ6 ἤοιβα δῃαὰ ρῥεγΐογτη ϑιιοἢ οῇῆοαβ 85 βἰδυρῃιοσγίηνσ 
(π6 νἱοειπ8. ὙΏ656 βυρογάϊηδία βουνσα5 50.4}} ΠῸ ποσὰ Ὀ6 ραοχίογμπιεα, 
85 ἴεν αν ὑεεῃ ἴο (Πε ἀεβεογαίίοῃ οὗ (δὰ, ΕΥ̓͂ υποϊγοιπγοϊδοα ἔο- 
τεῖρποσβ (υϑ. 4--0).. Βυΐ (δε 1ιονίῖεβ, Ψῆο τηϊπιβίεσγθα ἃ5. ῥγίθϑίβ δἱ 
16 ΒΙΡΉ-ῬΙασε5 γε Ι5γὰ6] ψγεηΐϊ δϑίγαυ τότ [θμονδῃ, 58}4}} ρμϑυίογμη 
5 Οἢ βούνιοθβ. ἘῸΓ {αὶ ἔΌστλου δίῃ (ΠΟῪ 5.41} Ὀεασ {Πα ὶσγ ἸηααΠΥ δηὰᾶ 
"»ὲ δχοϊι θά ἴτομι (Π6 ΠΟΙΥῪ διποίίοηβ οὗ {πε ρυθϑι ΠΟΟΩ͂ ρῥγόορεγ, ᾿ουρῇ 
Ρασιηϊοα ἰο ἴακε ρατί ἴῃ ἴῃς βεύνίος οὔ ἴῃ6 δοιδε πῃ ἃ βυθδοτγάϊηδια 
ὑἷδος (υν. 1το--- 4). ᾿ 

(3) συ. 156-31. Ρτεσερίβ τερδγάϊηρ (Π6 ῥγίθβδίβ (1.6. ἱμοβδα ΨοῸ 
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4 ἴυας δῖ. ΤΏδη 5414 [ἢ6 ΤΟΚῸ πηἴο πιῈ ; ΤῊϊ5 γαῖα 5}4]} 
θ6 5ῃυϊζ, 1 5η41}1} ποΐ θῈ ορϑηβδά, δηά Π0Ὸ τηδῃ 5}4]1} δῃΐεσ ἰῃ 
Ὁγ ἴἴ ; Ὀξδοδιιβα ἴῃ6 ΓΟΒΡ, ἴμ6 Οοά οὗ 5γ46], μαῖῃ επίοσϑά ἴῃ 

4 ὃγ ἴἴ, τῃεοταίοτα 1 5}4}} θῈ βπι. 722 ὅς ἔοσ (ῆ6 ρηησα : [ἢ 
ΡῬΠΏςΒ, 6 584]} 51} 1ὴ 1 ἴο δαΐ Ὀτγεδά Ὀείογε {86 [ΒΟ ; δ 
5041} δηΐοσ ὈΥ [6 ΨΑῪ οὗ [6 ροσζοὴ οὗ ζαξ ραῖθ, δῃηὰ 9}4]} 
ὅο ουἍἱ Ὀγ ἴδ6 νἂγ οὗ [ἢ6 58π16. 

, Ὅπδὴ ὑτουρῃῖΐ Π6 τὴς [ἢ6 ΝΥ οὗ ἴῃ6 ποτίῇ ραΐθ Ὀεδίογε [ἢ 6 
ἤοι56 : δῃᾶ 1 Ἰοοκθρά, δηᾶ Ῥεῇῃο]ά, [6 ρίοιν οὗ ἰ6 ΤῸ ΒΡ 
Β]|1εἀ της Ποιβα οὗ ἴπΠ6 ΓΟΒΡ : δηῃᾶ 1 {6]] Ὡροὴ ΤῊΥ ἴδοσ. 

ς Απᾶ ἴῃς ΤΟΒῸ 5414 υηΐο πη6, ὅοῃ οὗ πϑῃ, τρᾶτκ νὑγ6}}, δηὰ 
δ ῃο] ἃ σι (Ὠἰη6 ογθθ, δηά ἤθασ σι (Πη6 δῖα 411 (ῃδί 
1 581Υ υηΐο {πΠ66 σοποογηϊηρ 811 ἴῃ 6 ογάϊηδηςθϑβ οὗ [Π6 ἤουβ8 
οὗ ([λ6 ΙΟΚᾺΡ, δῃά 4]} ἴῃς ἰανγ τπδγθοῖῦ; δηά τηδιῖς ψ6}} τῃς 
δηΐεσηρ ἴῃ οὗ [86 ἤουβα, νι ΘΥΟΙΥ ροϊηρ ἰοσ οὗ τῃ6 

6 5ΔΠποίιιατγ. Απά (ἤου 5}4]ξ 54Υ ἴο τἢ6 τγϑΌ 6 ]]1ου 5, δύϑ ἴο 
τῆς Βοιι58 οὗ βγδεὶ, Τἢι}5 βα ἢ [Π6 Τοτά ὅοὉ ; Ο γε μοιι5βα 

τηϊηἸβίοσ δὲ ἴῃ δι), ε.σ. [δὲ ΠΟΥ 58.141} θ6 16 Ξοὴβ οὗ Ζαάοϊκ δἷοπε 
(νυν. 155, 16); τεραταϊηρ {Παῖγ σαγηηθηῖβ ἴῃ [ΕἸΣ τη ἰβίγαι 005 (ζ. 17 “4Φ.}} 
{Ποῖγ τηδιτίαρε (ζ. 22); {με ῖγ πο ἸΟῺ5 45 ἰθασβεβ οὗ [86 Ρθορὶβα δηὰ 
Ἰμάρεϑ (νυν. 23, 24); [ΠΕ] 1 0 ἔτουα ἀδβ]ειηθηΐς ὈΥ σοηίδοι ψ 
1[π6 ἀφαά (νυν. 25--.7}, ἀῃα [Πεῖν τηδϊηΐθηδησα (᾽ν. 28 547.). 

υν. τ-32. Τα ῥσορμεῖ ἰβΒ ὑσγουρηϊ ἴο [6 οιιϊβἰᾷα οὗ [η6 ουΐεῖ ραίε, 
ννὨἸΟἢ ἢδ οὔβεσνοϑ ἴο Ὀ6 σι, [{ τηιιϑί ΡῈ Καρί ϑῃαξ θδοδιβα [ἢ σΊΟΙΥ 
οὕ τῆς Ιογὰ εῃϊεγοά ὈΥ ἰΐ ἰηῖο 6 ἤουιβθ. ΝΟΠΘΒ 5}14]1} δῃηίθῦ ὈΥ ἰΐ. 

8. ΤἼε ΟἿΪΥ δχοεδρίίοῃ 5 ἴῃ ἔανουσ οὗ (ἢ6 ὑγγῃσοθ. Ηδ 58}4]1] εαἱ 
Ὀχεδὰ ἴῃ {Π15 σαΐοδ, ἰ.6. ρατίαϊςα οὗ (ἢς 5δουιοῖδὶ τηθαὶ ἰετθ. ὙΒουΡΗ 
ποῖ ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ βίαϊθαά ἰξ 15 ἱπῃρ] δα τπαὶ [6 πγ68] 584}} θ6 ραγίδϊκβη οὗ 
ἴῃ ἴΠ6 Ῥοσοῖῦ οὗ [ῃ6 σαΐε, ψ ἢ Ἰοοκεᾶ ἱπίο (μ6 οιεσ σου. Τα 
βἰαιϊθιηθηίβ ἰη οὗ. χὶνὶ. τραῖζα 1 Ῥγόῦδ]ς (παῖ δνθη (6 ῥυγίηςα ἀϊα ποῖ 
δηΐου {πγουρῇ ἴῃς ΕἸ. σαῖς ἴτοτῃ ἴπ6 ουΐϑ!άα, Ὀὰΐ ραϑβεα 1ηἴο (Π6 ΟἸοΣ 
οουχί [Πγουρἢ βοτὰ οἴδεὺ ραΐθ, δῃά εηἰεγοα [86 ρους ἴτοτῃ [6 σου, 

νυ. 4--0. ΤῊδ [οὐπιεῖ ργδοίΐος οὗ δ] ουίηρ᾽ αποϊτοὰσπηοἰδοα ἔογεῖρηοτβ 
ἰο πιϊηϊβίοσ δηὰ ἴο Κεερ [6 σμαγρε οὗ [δε μοιιβα 5841} ἃ Ῥβοϊαἴ εἰν οθᾶβα. 

4. Τῆῇδ ρσορῇμοῖ 15 Ὀγουῦρῃς ὈῪ ννὰὺ οὗ {πὸ Ν. ραΐβ ἰπΐῖο (Π6 ἰπῃοῦ 
σουγὶ Ὀοίοσα ἴῃ6 μουβθ. ΕἼσοπὶ ἢϊβ ροβϊτίοη ἴῃ ἰτοηΐ οὗ [86 μουβε Βς 
Ῥδῃοϊᾶς {πΠ6 ρίουυ οὔ ἴ[ῃ6 1,ογὰ δ]]ηρ (πε μουδβ6, δπα [4115 οἡ δΐ5 ἴδοβ. 

δ. Ηξε [ἰ5 οσοπιηαπάρά ἴο ρῖνε Πεεὰ ἴο 4}1 [ῃ6 οταϊῃδῆσεβ δῃηὰ ἰᾶννβ 
τερυ]αϊίηρ ἴΠ6 ἔαίυγα βούνοα οὗ [6 Ὠοιιβ6. 

ἐγ φγίγρ ἴηι Οὗ ἦε ἀσμ5 9] ΤὮΘ ρῆταβα ἴο [86 ἐπᾶ οἵ ἴῃ νϑῦβε ἴβ ἃ 
ΡΈΠΘΓΔΙ ἀεβίρπδίοη ίοσ 811 (Π6 πῃποιοη 5 οἵ ἴ06 ἢουβο, [πος6 Ψῆο 584] 

Ὅε Ρετητἰεα το επίογ ἱΐ (νύ. 1ο---ἰ 4), ψ ἢ [Π6 τηδηποῖ οὗ {πεῖγ σοίηῃρ 
ἴῃ δῃᾶ οοτίηρ ουΐ (συν. 17--21) 

6. Τα “Ὑϑθο]]οιβ,᾿" 111. τεθα]]οη, 4 ἴθτῃ γε] Εν υϑοὰ ἱπῃ οἷ. 
ἰ.---χχὶν. (6.6. 11. 5, 111. 9, χὶϊ. 2, ΧυἹ. 12, χχὶν. 3), Ὀὰϊ ἀτορροαᾶ 5ἴπος 
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οὗ Ιϑγδε], ἰδεῖ 1 διυΐϊῆοε γοὺ οὗ 41] γοιιγ Δοη) ηδίϊ οη 5, ἴπ 7 
ἰῃδϊ γε ἢᾶνα Ὀγουρῃὶ μι ο 1») σαποΐμα 77) 5ἴτδῃρογβ, ὑποϊτοιη)- 
αἰβεα ἴῃ ἢεαγί, δηά υποϊσουμηοϊδεά ἴῃ ἤεξβῃ, ἴο Ὀ6 ’ἴπ ΤΥ 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ, ἴο ΡΟ] πα 1ἴ, δ,ε72 ΤῊΥ Ὦοιι5ε6, ΏΘη γὲ ΟΥ̓ΘΥ ΤῺ 
Ὀτεδά, ἴῃ6 αί δηά τὴς Ὀϊ]οοά, δηᾶ ἴπδν ἤάνα Ὀσγοϊζθη ΤᾺ 
οσονδηδηΐ Ὀδοάυδα οὗ 4}} γοῦγ δθοηληδίοηθ. Απα γε Πᾶνα 8 
ηοΐ Καρί [Π6 οσῇαῖρα οἵ πλῖηθ ΠΟΙ ζἬζρρε: Ὀπῖ γε ἢᾶνα 5εῖ 
ΚΘΟρΡΟΙ͂5 οὗ ΤΥ οἤδγρα ἴῃ ΠΥ βδποίιδΥΥ ἔογ γουγβεῖνεβ. 
ΤΏ βα! ἢ της Τιοτά σοὺ ; Νὸ ίτδηρθ, ὑποϊγουτηο 564 9 

ἴῃ Πεααγί, ὩΟΥ ὉΠΟΙΤΟυΟἰδοα ἴῃ ἤδϑῃ, 5}4}} δῃΐεσ ᾿ῃηἴ0 ΤὩΥ 
ΒΔ ΠΟ ΌΔΙΥ, οὗ ΔΩΥ 5.ΓΔΏΡΕΙ ἰΠαΐ ἐς διηοηρ ἴῃ6 οὨΙ]άτθη οὗ 
[586]. Απά [6 1 μονιῖοβ ἴμαΐ ἃ ροῆδ ΔΥ͂ΑΥ [ΔΥ ἴγοπι Π16, το 

τῇς [4]] οὗ [ἴῃς εἰϊγ. Ἐκ οο]]δοιίοη οὗἩ [ἢ6 ἔογπιεσ δροτζηϊπαίίΐοηβ Ὀγαοιἰ5θα 
ἴῃ {Π6 5δηοίμδΥΥ δραΐη Ὀγηρϑ ἰἴ ἰο [ῃ6 ρῥγορῇειί᾽ 5 1105. 

Ἴ. ἰῃΐἴο ΤΥ βδῃποίθδιυ 5274, :7.] ἰ.6. ἰοτείρῃοιβ. ἌΝ αϊ 15 τεργοραίεὰ 
15. ῃοΐ οἵ οουγζβε Δ] ον]πηρ ἑογείρπειβ ἴο ργεβθηΐ βϑοσίβοαβ ἴο [Θῃονδῇ, 
ΜΏΙΟΩ ΠΟΥ τηῖρῃϊ ἄο (1μεν. χνυ!. το, 12; Νυπρ. χν. 14}, Ὀὰϊ δ ονίηρ 
(ἴδ ἴο ογάήεξαίε ἴὰ ἴῃε οβετνίηρ, δῃὰ ἴῃ ρσεησσαὶ ἴῃ [Π6 το βίΓυ οἵ (Π6 
ΒΔ οί Δ. [{ 5 ποῖ δϑοοσίδ 4018 ἴο ψῇηαΐ δχίθηϊ ἰἤεβε πποϊγοιπχοϊβοα 
Ἰιδδί θη ἡγεγα Ραγαϊτεα το 4}1] [6 βυῃ θοτγάϊηδία οΟβἕοαβ ἀρουΐ (πῈ ἤοι56, 
ΒΌΓὮ 85 ἴβοβε οἵ Κεδρεῖβ οὗ ἴῃς ραῖθϑ 8πα δϑϑιϑίδηϊς ἴο (Π6 ῥγίβϑίβ, Ὀυΐ 
751 δ5 ἴῃς Κίηρβ διυρὶουθα [ογεῖρ ΤΟΥ ΘΔ σίθ5 ἃ5 σιδγάβς (0 ΨΟΓΟ 
ΘΙ] ογεα ὄνθῃ ἴῃ ἴῃ6 ἰδῃρ]6, 2 Κίηρβ χὶ. 7), 1 ἀρρεᾶτβ {παΐ Ῥδυβοὴβ 
μοὶ Ιβγδϑὶϊῖεβ ἂἀηα ποῖ ἱποογροσγαίεα ἴῃ [β5γὰθ] ὉΥ ἴῃ6 ὨδοΟϑβΑΥΥ τί, 
ΘΓ ΘΠ Ρ]ογεοα ἴῃ {[Π6 Ὦουβε. ΤΏΘΥ ΜΈΓ ῬΓΟΌΔΟΪΥ οἀρίϊνος [ἀΚο ἰῃ 
ΨΆΓ δηα ἴῃς κὸ (7050. ἴχ. 27; 1 ὅϑδῖὼ. 1. 13; Ζεοῆ. χὶν. 21; οἵ, ΕΖτ. 
νἹ 1], 20, 11. 58). ΤΙ! ᾿ς τεραγάεα ὮὉΥ ἴῃς ργορἢεῖ 85 ἃ ὑγοίδηδίίοη οὗ 
1μ6 μοῦϑε δπὰ δὴ [ἰηΐγδοίίΐοῃ οἵ [86 σονεηδηΐ Ὀδεΐννθδεη [οῃονδἢ δηά 
1516]. 1{ 15 ἴδε ἰαίίοσ ἔγοὴ ἴῃ6 ἡδίιγε οὗ ἴῃ6 σᾶβθ6. 5γβϑὲὶ νϑ [86 

Ὀὶε οἴ δε 1οσὰ δηά ἢΪβ βεύνίοε τηυϑί 6 ρογίογιηεα Ὀν 1βϑγδοὶ. ΤΏεβα 
ἐδηνξι ΜΕΈ͵Θ πποϊτουτης5θαὰ Ὀοῖ ἴῃ Πεβἢ δηᾶ ἢθαγί, (ἢν βεγνίοα ννᾶβ 
ῬΌΤΕΙΥ τηευσεηαῖΥ, δῃὰ τ πουΐ το] ρίοιιβ γθα  γ. ΕῸΥ ““δηᾶ {Πεγ ἢδᾶνα 
Ὀγοκοη ἢ 1ΧΧ, τεδάς, δηά γε λανε Ὀτοϊκθη, ΠΟ ἢ 15 τλοσα ὄχϑοῖ. 

ὀέεαπ5 οὐ αἰῇ Ῥειμαρβ: ἐμ σα ζῖογε “9 411 γουγ Δου ηΔΕ] 0 ἢ 8. 
8. γέ λαῦε :ἐἐ ἐξεῤέ75) ϑοτὴβ ψου]ᾶ τεδά : γε πᾶνε “ἐἦ ζάσνε Κεαδρεῖβ. 

ΤῊϊς οὗ σουγβα ἰ5 (ἢ6 τηδαηΐϊησ. Τὴ οἤδηρα 15 ὨΑΥαΪΥ βυρρογίεα ὉῪ 
ΙΧΧ (45 ΝὟ εἰ!. Ρ. 122). 

9--14. ϑυ0ἢ 5ούνίοαϑ ϑ84}} ποῖ ῬὰῈ Ῥευίογῃμχγθα ὉΥ ἰογεῖ σι ο β - ΔΗΥ͂ 
τῖογο, Ὀαῖ Ὀγ ἴΠ6 1,ον]ῖε5 ΨΜΏΟ ἔΟΥΓΔΕΓΙΥ τηϊηϊβίετεα δὶ ἴπ6 ΒΙρΠ-Ῥ δ ςεβ. 
Βόρσδιιβ6 οὗἉ {πεῖν δη ἴῃ Ἰοδάϊηρ ἴῃς μοιβε οὗ [5γϑ6] ἀβίγαυ {Π6Ὺ 54} Ὀδ δῦ 
{πεῖν ἰπαα Υ δηά ))ὲ Ἔχοϊυά εὰ ἔγοπὶ [ῃ6 ῥυθϑιβοοά, 

10. 41πωώ 166 2ευ 5) Βυὺ 1᾽ὉῈ9 ονἱῦθα ΟΣ τοῦ ΔΎΤΑΥ ΓᾺΣ ἴτοτα 
1Δ6.. ΔΙ͂ΟΣ ΠΟΥ 1018, ΏΘΥ 5181] ὍΘΑΣ ὉΠΟῪ ἸὩΙΑΌΣΟΥ, 11 δ8ηᾶ 88}81]11 
ὯΘ εὐἰηϊβίθσβ ἄς. ΤΕ οἰδιβα “ΤΠΘΥ 5}4}} θὲ τ ηἰβίεσβ᾽᾿ ἐχρ δίηβ ΠΟῪ 
{π656 1,ονιῖ65 51.4}} θδαγ ΠΕ] γ 1Π14111γ--- ΠΕ Ύ 51.411 θ6 ἀερταάεά τοι [86 
ΓΘ βαγ οἷδοε δηὰᾶ τοἀποθά ἰο (86 ρΐδοθ οἱ βιιογάϊηαίϊα βεγνδηῖθβ.Ό ΤῸ 
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ἤδη 5τὰ6] ψϑηΐ δϑίγαγ, ΠΟ. ψΘηΐ ΔΒΊΓΑΥ ΑΥΤΔΥ ΠΟΙᾺ ΤῺ 6 
τι αἰζοι {ΠΕῚΓ 140]5 ; [ΠΘΥ 5}4}} ὄνεὴ Ὀθδαγ {ΠΕ6ῚΓ ἰηϊαυ!γ. Ὑοὶ 
ΠΟΥ 50.411 Ὀ6 ΤὨΙΏΙΒίουβ ἰἢ ΤΥ βδῃοίυδσυ, λασίηο σἤδΙρα αἵ 
της ραία5 οἱ ἴῃς ἤοιι56, δηᾶ τ] ]σίοτηρ ἴο ἴἢ6 ἤοιιε : 16 Ὺ 
5041] 5]14Υ ἴῃ6 Ὀυγηΐ οβδυιηρ δηά [6 βδογιῆσα ἔοσ (ἢ6 ρῥξορὶο, 
Δηα [ΠΟῪ 514]} ϑίδαπα Ὀδίογα {μδτ ἴο τ] Ἰδῖεσ ἀηῖο [6]. 

τῷ Βϑοδίι56 [ΠΟΥ Π]ηἸδίογεα ἀηΐίο (ἤδη Ὀείοτα [πεῖν 14ο]5, δηὰ 
σαιιβαα [Π6 Ποιιβδε οὗ [5γᾶε] ἴο [4}} 1ηἴο ἱπι υ Υ ; {Ποτείοσα 
ἢάνε Ι [τ ῸΡ πῆς Πδηά δραϊηβῖ [Π 6, βα ἢ τ[ῃ6 Τιοτά ΟΡ, 

13 Δ [Π6Υ 5}4]}] Ὀεαγ {Πεῖγ ἰδ]. Απηά [ΠΘΥ 51.411} ποῖ σοῃὴθ 
ὨδδΓ υηΐο πΊ6, ἴο ἀο ἴῃς οἶος οὗ ἃ ῥγιϑδὶ ἀπο Π16, ΠΟΥ ἴο 
ΟΟΠ]Β ΠΘΑΓ ἴο ΔΗΥ͂ οὗ ΠΥ ΠΟΙΥ Ζλέκρε, ἴῃ [6 τηοϑί ΟΪῪ 2έαεέ : 
θυΐ (Π6γ 5841} Ὀδθδσ {Πεῖὶγ βἤδιηβ, δηᾶ {πεὶσ ἃΟυΩ  ΠΔίΟἢ5 

τᾷ ΜΏΙΟΙ ΤΠΕΥῪ ἤάνα σομπητη[64. ΒυΓ1 11 ταϊτα τΠ6 πὶ ΚΕΘΡΟΥΚ 
οὗ 186 οἤαῦρα οὗ {μ6 ἤοι86, ἴογ 411] [6 βεγνίος τῃοτγθοΐ, δηά 

15 [ΟΥ̓ 4}} [παῖ 504}} θ6 ἄοης [Ὠεγεῖη. Βιυΐ (6 ρῥτιθδῖβ [ῃ6 
1,δνιῖθ5, ἴη6 βοὴβ οὔ Ζδαάοκ, μᾶὶ Κερί [6 οἤδιρε οὗ ἴὯΥ 

“Ῥεαῦ ἰπϊαυ γ᾽ ἰ5 ἴο Ὀδασγ [ἢ6 ρϑῃαυ οὗὨ ἱϊ, οἢ. ἵν. 4. Οη ““14ο]5,᾿ 
οἢ. νὶ, 4. 

«υὐτεΐ τοεριξ ατίγα}} Μοὶ παϊυγα!ν τεΐίευβ ἴο 15γδ6], οἷ. ᾿. 16; [που ρ ἢ 
ἴϊ τηϊραϊ τεΐεσ ἴο ἴ[Π6 1μνίῖε5, οὗ. ΧΙΝΙ, 11. 

11. ΤὨδ νοῖδ6 ἰδ Ο] βου οοηποοϊοα ΨΠῊ ζ. το (μοΐα οὔ Ψ. το). Τῆς 
βευνὶοας ΨΏΙΟΝ (ΠῸ Ἰιαν [65 5041} Ὅς δ] οννεα ἴο Ῥεγίοσσα δζθ βυοἢ ἃ5 
Βανίηρ ομαγρα οὗ ἴπ6 ραῖε5, ϑἰαγίηρ [86 Ὀυχῃ-οβεγίηρσ, δπα [Π6 ρεᾶοα- 
οἴϊεσίηρ ἔοῦ τῇ 6 Ῥεορ]ς δηᾷ ἴῃ σεηεγαὶ τη ϊϑίοσῖηρ' ἴο {ἢ 6 πὶ, 6.0. οοοκίηρ 
[86 5δοτιοίαὶ ἤα5 ἢ ἰοσ ΓΠΟΙΣ ἢγ16415 (χ]νὶ, 24). Τὸ ““βἰδηά Ὀείογα ἴ5 ἰο 
βεῖνθ, ΝΠ. ΧΥ]. 9. 

12. εαιεά... 9 γα]]...ἐρπφεῖξν} 1ἴ. 85. τλᾶγρ. : τοῦ α εἰπρεὀἠἶγο. δίοοξ 
οΥΓ ἐρήφείν τρέο. (Ὦ, νἱῖ. 10, ΧΙν. 3. 4. ΧΥ]]. 306. ΟὨἡ ““140]5,᾿ ἡ. το. 
ἐγ τ »εἴρ λαμα] 1.6. ΘΟΓΏ, ΧΧ. 5. 
13. ζ. 13 ἰ5 ΟἸΟΞΟΙΥ σοηποοίθα ν] ἢ Ὁ. 12...Ῥ6αν (μοῖγ Ἰηϊαυϊίγ, δηᾶ 

[ΠΟΥ 5}4]1] ποῖ σοὴθ ποδὺ υῃΐϊο πγ6. 
ἦη 114 τηοεΐ ἀοΐν Ρ]Δ.6] Ἐδίμεγ: ὑπῦὸ 089 Τπίπρβ ὑμαῦ ἃΣΘ πιοβῦ 

ἈΟΙΥ. ΤὨΘ ψοχάϑ ατὰ ἴῃ δρροβιζίοῃ ψἹἢ “ἸῺΥ ΠΟΙΥ (Π]ηρ5.᾽" 
14. διέ 7 τοὴϊ Ὑιμαζὸ] Απᾶ 1 ν}]}]. ὙὍηθ ῥγορῃδῖ 85 ννγᾶβ πᾶ- 

ἴυγα] ἰο Πῖτα ἴδϊκοβ ἃ ξδανεῦα νίαν οὗ {με σοπάυςξ οἵ [Π6 ῥγὶεϑίὶβ οἵ ἰῃ 68 
ΒΙρΡΉ-ῬΙΔοα5, ἰαγίῃρ πυοῇ οὗ [86 Ὀίαηχε οὗ 15γ6}᾽5 ἀδίθοιίοη ἱροῦ {Π τὰ 
Ψ. 12). 
' 1δ, Ἵ ΤὨς ρῥυἱεβίβ οὗ [6 ἔδπγ οἵ Ζαάοϊκ αἷοῃς 5}4}} θὲ ρῥγίβϑδίβ ἴῃ 
[ῃ6 πεν Τειυρὶθ. Τῇδβα σοηίϊπαδα (Αἰ [ξα] ἴο [6]νονδἢ θη [Π6 ῥτο- 
νἱποίαὶ ῥυθβίβ νγθηΐ ἔαγ ἔγουι ἔῃ. ὍΤῆε Ἰυάρπηιοηϊ οὗ ἴἢ6 Ρῥσόορβεῖ τηΔΥ 
Ὀ6 ἴο βοιηβ δχίθηϊ ἃ οοτηραγαῖϊνε οὔθ. ὍΤὴδ ψΟΥβΗΙΡ δἱ [ϑγιιβα θα ΠΘΥΟΥ 
58} (ο ἴΠε ἰενεὶ οἵ ἴῃς Ἰἰσθητουβηθθα δημα σουγυρίοη ργανδι! ηρ δἵ {86 
τυγαὶ βαποίσασίθβ, [που ρἢ ὑπάουθίεα Υ τς τεοογά οἵ (ἢε τείοπη οὗ 

- 7οβίδῃῃ τένεαὶβ στθαῖ οοσγαρίίοηβ αἵ [επιβαϊθπὶ αἷϑο (2 Κίηρβ χχὶὶὶ,). 
ιν" 

Ἵν 
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βδησίσδτΥ ΜΏΘη [Π6 ΠὨΠ]άγθη οὗ ἴϑγαθὶ τεῆς βίαν ἰγοη] ΠΊ6, 
[ΠΟῪ 518}] σοπλθ δᾶῦ ἴο πΊ6 ἴο τ] ΠΙϑί 6 πο τη6, δηἀ {Π6Ὺ 
5}4}} βἰαπα Ὀθίογε τὴς ἴο οὐδ. ηἴο τὴθ (6 δὶ δηὰά (6 
Ὀ]οοά, 841 [6 Τοτὰά ὅορ: [Π6Ὺ 50.4}1 θῃῖεῦ [ἴὩϊὺ ΤῺ 
βΒδηῃσίθαγγΥ, δΔηα ΓΠΘΥ 58}.4}1 σοὴβ ὩδΑΓ ἴο ΤΥ [40]6, ἴο τ Ϊ δῖε 
ὉΠῖΟ τΏ6, 8Πη4 [Π6Υ 50,41} Κααρ ΓὮΥ οἤδΓρα. 

Απά ἰΐ 514}1 οοπῆβ ἴο ρδ55, ἐλαζ ψῃβη [Π6} δηίοσ ἰῃ δὲ τῃ6 
δαῖε5. οὗ [ὴ6 ἰηηὲγ σουτγί, [Π6Υ 51.4}} θὲ οἰοιῃβα ψπ Ἰίηθη 
σατιηθηΐβ ; δηἀ Π0 ΜΟΟΟ] 5}4}} οοὴβ Ὡροὴ δῖα, ψ}1165. [Π6 Ὺ 
ΓΑΙ Ι5ΙΘΥ Ἰὴ [Π6 ραίδβ οὗ (6 ᾿Ἰηποῦ σουγῖ, δηὰ ψι]η., ὙΠΘΥ 
541} ἢανθ θη Ῥοηηεδῖβ ὑροὴ {ΠΕΙΓ ἤεδάβ, δηά 5141} ἤανβ 
᾿Π6ὴ Ὀτδθοθα5. ΡΟ ΤΠ6ῚΓ ἸΟΙΏ5; [ΠΟῪ 5814}} ηοΐ ριγά Ζεγ:- 
δείσες Μ᾿ ΔΩ {πὶηρ {Ππᾶΐῖ σαυβεῖ σννθαῖ. Απά νἤδη (μῸῪ 
80 ἔοσιἢ ἰηἴο [86 υἱέεγ σουτγῖ, φυέμ ᾿ηῖο (86 αἱΐεγ σουχί ἴο [Π6 
ΡΘΟρΙΘ, ΠΟΥ 50}4}} ρὰΐϊ οΗ͂ {Πεῖγ ρατηθηῖθ ψμοσεῖη [ἢ 6 Ὺ 
ΓΑΪΠΙβί γα, δηα ἰὰν τπδπὶ ἢ [Π6 ΠΟΥ σμδιθεῖβθ, δηᾶ τἢδῪ 
584}1 ρῃϊ οὐ οἴμϑῦ ραγῃγθηῖβ ; δηάᾶ [ΠῸΥῪ 5}4]} ποῖ βδῃηοί 
1η6 Ρδορὶα ψι τΠεἰγ ρατηθηΐῖθ. ΝΕΙΓΠΟΥ 51.4}} ΤΠΘΥ 5ῃανα 

Ηον αι ἴπε86 νγείε ἱηϊτοάυσοα Ὀγ [6 Κίηρϑ, βυοῃ ἃ5 Μδηδββεῇ, ἀδερίϊα 
[ῃ6 ορροϑβι[οη οὗ ἴπ6 ρῥυδϑίβ, οσδηποῖὶ Ὅς αβοογίαϊηθά. Τῆδ σγείογηβ οὗ 
Ἠεζεκιδ ἢ πηοϑῖ ργο  ὈΪΥ, ἀπ σεγίδι]Ὺ ἴΠο56 οὗ Τοϑίδῃ, ψεγα ργοιηοϊβά 
Ὀγ [Π6 ρηεβίς (2 Κίῃηρϑ χχὶἹ). ὉΤῃε ἰδ] γ οὗ Ζαάοκ ἀδίες ἔγοηι ϑοἷο- 
πῖοῃ, ψῆο ἀεροβοα ΑΡ᾿δίπαγ οὴ δοσουηὶ οὗ Ὠἷς ἰανουτίηρ [6 ργεϊεηβίοῃβ 
οὗ Αἀοῃϊ)αῃ δηα :ῃϑ[α]]εα Ζααοὶς ἴῃ ἢἰβ ρίαοθ. πος τμόβα τεπιοία 
{65 ἴῃς Ζαάοϊκιϊες δα βεγνεὰ ἴῃ (Π 6 [ει ρ]6, ἀπὰ ἀροὴ [6 ψ οὶ (Π6 
τορι β ἰἀνουγαῦ]α ἱπάρτηθηϊ οὗ [Ππ6πὶ 15 πο ἀουθὲ }πι5{1Πεἀ (οἴ, 2 Κίὶπρϑο 
ΧΙ; [5. νἱ}]. 2). 

16. ,εα7 109 »η:») ἑαῤί() Τῆς αἱέασ οὗ Ὀυτηί-οἴενγίηρ ἰδ Ὧο ἅἀοιϊιί 
τηδδηϊ, οἷ, οἡ Χ]!. 22. 

τοῦ. 11--19. ΤῊΣ ραπηδηῖς οὗ ἰῃα ῥτὶθϑίβ.--ἴὴ [ἢ6 βεγνίος οὗ τῇς 
ΒΔ ΠΟΓΠΔΙΥ [ΠΘῪ 584}} ὑνεᾶγ ΟἾΪΥ ἸἸηθὴ οἱοίπηρ, ἄγαννεῖβ δηα ἢεδαά- ἀγεββαβ. 
Ιῃ Εχ. χχν. 309, 42, ΧΧΧΙΧ. 27; ἴεν. ΧΥΪ. 4, [ῃ6 οοαΐβ ἀηά Ὀοπηεῖς οὗ 
[Π6 ῥυἹεϑίβ ἃγὰ Ὀγδϑιι5 (ροββί ὉΪΥ οοϊοῃ). 

18. ϑνεαῖί 15 τεραγα δα 85 υποϊδαῃη 655. 
19. Τα βδογεὰ σδιτηθηῖβ 5ἢ4}} Ὀ6 ὑνοσῇ ΟἿΪΥῪ 1π [Π6 ᾿πηδσ σουτί, ἀπά 

ἴῃ βεύνίςαβ. Βείοσε ροΐϊηρ οὔΐ ἰηΐο (86 ουΐοῦ οοιγί [6 ῥυὶθϑῖβ 584]} ραΐ 
ἴδῃ οἵ δηὰ ἀεροϑῖῖ ἴδ ηὶ ἴῃ ἴῃς βαογεα ςς6]15, χὶὶὶ. 13,14. 
απο» δε 2406] 1.6. ὈΥ ὈΠηρίησ [μας ψΏΙΟ ἰ5. ΠΟΙΥ ἴῃ οοηίδοϊ 

ψ ἢ τε. Τῆδ δηδοίμηεηί 15 ποΐ ἃ ρῥιεοδυζίοη δρδίηςὶ ἀςβ]επγθηΐ οὗ 
(ῃ6 ΠΟΙΥ σαιτηθηΐβ, δἱ ἰεαϑδὲ ἰῇ ἔοσηι, ἰμουρ 1ἴ τᾶ Ὀ6 ἃ Ὀγεοδιιίοη 
αραϊηβὶ σοηπιβίοη οὗ [ἢ6 βαογεά δῃηὰ ἴῃ σουγῦοη. (ἴ. χῖὶνὶ. 2ο; ἔχ. 
ΧΧΙΧ. 37, ΧΧΧ. 29; [“εν᾿ νὶ. 22. Τὰς ψογαὰβ "δνϑὴ Ζηέο 2.4 τεέζε7 εο:72ἢ 
ΔΓ ΡΓΟΌΔΟΙΥ δὴ δοοϊἀθηίβὶ σεροϑι το. ΤΧΧ', οπῖί5. 

420. Τα τχίοϑίβ 5}8]] ΡΟΪ] οὗ σὰϊ [6 μαὶν οὗ {μεὶσ μεδαᾶβ, δῃηᾶ ἠθτῃοσ 
βδθανα (ΠΕ ες Ῥα]ὰ ποῦ ἰεὶ ἴδε μαὶγ ον Ιοοβθβ.0 δϑῃδνίηρ ἴμ6 ποδά 
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{ΕΓ Θαας, ποῖ βυῆἔοσ ζλεὶ»γ Ἰος 5 ἴο »ἹΟῊ Ἰοηρ ; [Π6Ὺ 5})4]} 
χι ΟὨΪΥ ΡΟΪ]] {πεὶγ μεαάβ. ΝΟΙΓΠΟΙ 5}4}} Δὴγ ρῥτιθϑί ἀππηῖκ ψ]Π6, 
21: ΨΏΘη (ΠΕΥ ΘὨΐΟΓ Ἰηἴο [Π6 ἸΠΠ6Υ σου. ΝΕΙΠΘΙ 5}4}} [6 Ὺ 

[ΔΚε ἴογ 6 ῚΓ ψῖνο5 ἃ ψιάονν, ΠΟΥ ΠΘΥ (Πδΐ 15 ρυϊ ἀννᾶὺ : Ὀαὶ 
[Π6Υ 5141} ἴᾶΚα τηδ᾽ ἄθηβ οἵ [ῃ6 βεεά οὗ ἴῃς ἤουβε οὗ [5.86], 

3 ΟΓἹ ἃ Μίάον [ῃδΐ ἢδΔα ἃ ρῥτγιδϑί θεΐογα. Απά [Π6Ὺ 5}4}} [Ἔδοῖ 
ΤΩΥ ῬΕΟΡΪΟ Ζής ἀϊεγεμες Ὀεῖνθθῃ ἴῃ 6 ΠΟΙγ δηᾶ ρτοίδπε, δηά 
οδιι56 [Π6πη} ἴο ἀϊδοοσῃ Ὀεΐψεεη [6 ὑποϊθδη δπά (μ6 οἰθδη. 

24 ΑΠα ἢ σΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ ΤΠΘΥ 5841] Ξἰδηά ἰὴ Ἰυπαρτηδηῖ; σπαᾶ ἴῃ δ Ὺ 
5041} παρα 1 δοοογαϊηρ ἴο πν 1υἀρηθηῖβ : δηᾶ {ΠῈΥ 5}}8]} 
ΚΕΘΡ ᾿γ ἰδ 86 ΤῊΩΥ 5ἴδίι65 1 41} τηΐηθ 556 Ὀ]165 ; δηὰ 

25 [ΏΘΥ 5}4}}] ὨΔ]1Ον ΤΥ βαρ αῖῆ5. Αηά [ΠΘῪΥ 5}8}} σοιηξ δἵ πῸ 
ἀεαὰ ρεϑίβοῃ ἴο ἀβῆϊα ὠβεγιρείσος: Ὀυΐ ἴογ ἔδίμθσ, ΟΥ ἴοσ 
ΤΩΟΓΏΘΓ, ΟΥ̓ [ῸΓ 50η, ΟΥ ἴογ ἀδυρ ζεῖ, ἴου Ὀτοίῃου, ΟΥ ῸΤ δῖε 

ῬΑ] Ὑ3 ἃ 5ίρῃ οὗ τηουγηΐϊηρ (αν. χχὶ. 5, το, οἵ. ἘζΖεὶς. χχῖν. 17)» 
δηὰ ἑοσθι ἀάθῃ Ὀοΐὰ ἴο ὑγίθϑίβ δῃηᾶ ρεορὶβ 85 ἃ ὑγδοίίςα οὗ ἴδε ἢδαΐμεη 
(θεαῖ. χὶν. 1); ἰδουσῇ ἴῃ6 ῥσορῇεῖβ ἔγεαι θην τείεσ ἴο 1 85 ἃ ἰοΐκεῃ οὗ 
ἀϊδαβίεσ δῃά τηουγηΐηρ; [5. 111. 24. Χχὶϊ. 12; [61. χνὶ. 6; Αι. υἱῖϊ. τὸ ; 
Μῖὶς. ἰ. τ6. 1μδον. χ. 6 ̓ἰηάἀϊοαῖο5 ἴδ Ἰεἰἰρ ([ῃ6 μαὶγ ἔονγ ]οοβα δῃά 
ἀἰβῃανε!]εα ννᾶς 4150 ἃ εἰσι οἵ στεῖ. ὍΤῆα ρῆγαϑθα ἀρρεδῖβ υϑεᾶ Ὀοιὴ οὗ 
(Πϊς ῥγδοίίςα δηὰ οἵ ἴῃ6 Ναζίσιία οσυβίοιῃ οὗ Δ] ονηρ ἴ6 ἢδὶγ ἴο το! 
ἀηοὰΐϊ (ΝΡ. νἱ. 5, οἷ. ΝιμΏΡ. ν. 18). 

21. Οα [ἢϊ5 ῥγοβιθιοη οἷ. [86 πδγγδῖνε 1,δν. χὶ 1-9. 
22. Τδα τηδυτίασε οὗ {86 ὈγοθίβΌ. ὙΠΘΥ 5141] ΤΏΔΙΤΥ ΟἾΪΥῪ νἱγρίηβ, οΥ 

[ἢ6 νψιάονβ οὗ ἰΌΤΙΏΕΥ ῥγίεθίβΌυ [ἢ [δν, χχὶ. 14 τιδυσυρ 4 Ἱάον οἵ 
ΔῺΥ Κὶπὰ 15 ἑἰοσθἀἄθηῃ ἴο ἴΠ6 Βὶρῃ-ρεβῖ, θαξ πὸ σεβί ΠΟ ]Οἢ 5 ἐπὶ 
ου [πε ῥυεϑίβ (υ. 7). ἘζΖεϊκς. τδῖζεβ πὸ δ᾽] ἰϑΐοπ δηγνετε ἴο ἃ δἰ ρἢ- 
τοδί. 

᾿ 428, 24. Οεηογαὶ ἀυτε5 οὗ [6 ρυθϑῖς ἰονγαγάβ ἴΠ6 ρεορὶθὲ. Τδαν 
514} (Θδοῦ ἴμ6 ρεορὶε ἴο αἰδιϊηρυ ϊϑῃ θεΐνθθη ἴἢ6 ΠΟΙΥ δηὰα [Π6 σομηηοῃ, 
Ὀεΐνψαεῃ ἴῃ 6 οΙθδῃ δηὰ [86 πποϊθδῃ, οἷ. χχὶϊ. 26; [,δν. χ. το; Ηδσ. 11. 
11; ΜϑΑ!. 11. 7. 

34. ΤΏΘΥ 5}8}1 αἷἶθο δοΐ δ5 Ἰυάρεβ ἰῇ οαυθε5 (πΠαὶ ατῖϑα διμοηρ ἰῃς 
Ῥδθορὶθβ. [ὲ ἰβ5 ποῖ σετγίαίη [πὶ ἘΖεὶς. σοιητηῖῖ5 [.6 οἢος οἵ Ἰπάρε ἰο ἴῃ68 
Ῥγοβίβ Ἔχοϊυβίνεὶυ, οἵ. χὶν. 9. ἴῃ 196. χΥ]]. 8 ϑέζ., ΧΙΧ. 17, ΧΧΙὶ. 5. ἴ86 
Ῥτίθϑίβ ἱζ ἰῃ αἰ βίο] οα565 δἱοηρ ψἱτ [86 ᾿υἀρεθ γνΟ 584}} 6 ἴῃ ἴΒοββα 
αἀδΥ5 (οἴ. ει. χχὶ. 19, χχὶῖ. 15; ΕΧ. ΧΥΠΣ. 21, 22). [ἢ ΕΖΟΚΙ6] 5 ἤπᾶ] 
βίαϊα οὗ (6 Κίηράοια οὗ ἴῃ6 μοτά, Βονγανοῦ, ΟὨΪΥ σᾶϑος οὗ τηϊσυπᾶογ- 
βίδῃαϊησ, ποῖ οἱ σψτοηρ, ψουὰ ἃῇῖβ6. ΕἸἼΏΔΙΥ ἰτ ἰ5 [6 ἀπ οὗ 186 
Ῥγοϑίβ ἴο 566 [δὲ (ῃς ἰαννθ δῃὰ βἰδίυϊθϑ οἱ ἴῃ [υογὰ ὈςῈ ορϑβεσνθὰ δἱ 8]] 
16 δρροϊῃπῖθα βθϑ8ο:8 (ΑΨ. δϑϑειη Ὁ}165), ΟΥΎ 5αογεὰ οοοσδβίουβ (χὶν. 17 
54.), αι [μδἱ [Π6 βαρ δι ἢ Ὀ6 βαποιιβεά, οἵ. χχὶ!. 26. 

2δ-- 21. ἘΘΔρΌΪΔΠΟΩ5 ἴοσ {ΠΕ ΠΘΟΘΘΘΑΥ σοπίαος ΜΠ} (86 ἀεδά. 
ὙΒΕΥ 58}4}} ἀρργοόδοῦ [ῃ6 ἀδδὰ "οά 65. ΟὨΪΥ οὗ {πε ῖὶγ ἡδαγοϑί σο  δίϊνοϑβ, 
ἔλιμον, τροίμοσ, 5οη, ἀδυρῃϊζοσ, ὑσοίῃεσ δηὰ πῃπιαγυιθα 5ἰδίοσ. ΕἼΟΩΣ 
ἴ!ς ἀεβίεπιεηΐ σαυθεὰ ὈΥ ἰμϊβ σοπίδοϊ {ΠΕ τηυϑδὶ ραν [Βδιβοῖνοθ 
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τηαἱὶ μαῖῃ δά πὸ δυβραηάᾶ, [ΠΟΥ τᾶν ἀ6Ά]6 {παϑιηβεῖναβ. 
Απά δἴζεσ ἢε 15 οἰδδηβεά, [ΏΘΥ 5}.4}} σεοκοη ὑπο Ὦ1ΠῚ 5θνθ 536 
ἄαγβ. Απά ἴῃ (6 ἀδΥ τμαΐ δα ροεί ἰπΐο [86 βαμοίθδγυ, 27 
αηΐο ἴῃ6 ΙΠΠΘῚ σουτγῖ, ἴο ΠλἸβῖεσ ἴῃ [ἢ6 βδηοίυδγγ, ἢ6 5}4}} 
ΟΠΘΓ ἢϊ5 510 οἤδσιηρ, βαϊ ἢ τὴ6 Τοσὰ ὅορ. Απά Ιἰ 5}4]} Ὁδ 28 
αηΐο [ΠΏ 6 ἔογ δὴ ᾿ημῃϑυιίδηςσα : 1 ὧϑὲ [ΠΕΣ ἸΠΠογΐδησα : δηά 
γε 5}4}} ρίνε {Π6πῈ ὯῸ Ρροββαϑβϑίοη ἴῃ ἴβδε] : 1 ὧγὲ {ΠΕῚΓ 
Ροββϑθϑϑίοῃη. ΤΏΘΥ 58}4]} δαὶ {π6 πχεαΐὶ οἴθπηρ, δηᾶ [ἢ 6 51} 29 
οβεγίηρ, δῃηά [ἢ ἴγοϑραββ οἤξγηρ; δηα ὄνου ἀδαϊοδία τπϊηρ 
ἴῃ [5γδ6] 5041} Ὀ6 [ἢ6115.. Απά τῃς6 ἢτγβί οἵ 411] ἴῃς βγϑιγαβ 30 
οὔ ἃ}} δάζιρς, δια Ἔνθῖγν οὐ]δίοη οὗ 41], οὗ δνϑῖγ σογέ οὗ γοῦγ 
ΟὈΪδίΣο 5, 58.411} Ὀ6 [ἢ6 ῥγιθϑίβ᾽ : γε 50.4}1] αἷβδο σίναε πηΐο [ἢ 6 

Ὀείογα τεϑυπληρσ {ΠΕῚΓ Βοσνῖσα ἴῃ [6 ΙΏΠΕΥ σουγί. [{ ἰβ συγίουβ [μΐ πο 
γοίεγεησθ 15 τηδάβ ἴο ἴ[ῃ6 ῥγθϑὶ 5 16 διηοὴρ ἴμ6 τοϊαίϊνεβ τ νοβα 
ἀεαά Ὀοάϊθβ ΠΟῪ τῇδὺ ἀδᾶϊς {ΠοιηβεϊὶνεβΌ ΤΒῈ βδῖὴθ ΟὨλββί ΟΣ ΟΟΟΙ5 
κεν. χχὶ. 1---2. [1η ΕΖ. ΧΧῖν. 15. ἴἴ ἰ5 πηἀεογείοοα [πὶ ἢ6 ψοιυ]Ἱᾶ παῖι- 
ΓΑΙΥ 586 ν ἰοἰκεῃς οὗ τλουτηϊηρ ἴον ἢϊ5 6. ὍΤὨε ἵνο τὨίηρθ, Ὠονγανεσ, 
416 ποΐ 1ἀεπηίιοδὶ, δηα ἘΖΕῈΚ. ψγὰβ ποΐ δὴ δοίϊηρ ὑσχίεβί. Αοοοσζάϊηρ ἴο 
κεν. χχὶ. τα [6 ὨΙρΡΏ -ουοϑὶ νγὰ5 ηοΐ ἴο ἀε]ε ἢ] 1561 ΟΥ̓ σοὶπρ᾽ ΠΘΑΥ ΔΩ͂ 
ἀεαᾶά Ὀοὰγ νμδίανεσ. Ηον ἀδβίειηθεης νὰ5 σοηίγδοίεα 15 Ἔχρίαἰηθα 
ΝαμΌ. χὶχ. 14. 

26. αγιεγ ἀξ ἐς οἰσαρϑε] 1.6. ἴῃ 6. ῥγίεβξι. Τῆς Ἰεηρίῃ οὗ {ἰπ|6 ἀστὴρ 
ΜΈΣΟΝ δ 5841] τεῃγδΐῃ υπό ]θδῃ 15 ἢοῖ οἰαίεα, [Ι͂ἢ ογάϊ ΑσΥ σᾶ565 ἢ6 Ψ8Ο 
ἰουςεᾶ 4 ἀεαὰ ὈΟΑΥ ννᾶ5 ὑπο ]θδῃ βαύθη ἄαγς (Νιλ. χὶχ. 11). ΑἸΟΓ 
ἢ15 οἰοδηβίηρ με ρδϑὶ πλιβδί σουπΐ σανθ ἄδγϑ, ὑπο ψοῦ ]α ἸΤΩΡΙΪΥ͂ 
Θχοϊυβίοη ἔγοϊῃ 5 οἤιοῖαὶ ἀν165 ἔοσ 14 ἀΔΥ5. 

27. Βείοτε τεβυπιηρ 15 ποίη [π6 ῥυθϑῖ ὑγεβεηΐβ ἃ 5 η- οἴϊεσιηρ. 
28--81. Τῇαδ πιδἰηϊθηδῃςς οὗ (μ6 ργδεδῖ. Ηδ 5841} ἤανε ἢὩ0 ἱπῃογῖ- 

8 Π06 διῃοηρ ἴῃ6 Ρθορ]δ: πε Γογὰ 15 ἢϊ5 ἱπμοίδποθ. Ἧπδο 5141] δαὶ {Πε 
τηραϊ-οἤεσγίηρ, [ἢς 5ϊη- δηᾶ ἰγεβραϑβ- βευίηρ; δνειγίίηρ Ρυΐ ἰο ἴῃς ὈδΔῃ 
5841} θ6 δἰ5, δῃά τῃ6 Ῥαβί οἵ 41} (6 γϑι- συ ι5 δηὰ οἵ 4]} ἰῃς ἀιι65. 

28. 1 «ἦα ὁέ.. ἐπλογὴαρο] ΤῊΪ5 σδῃηοί τείθσ ἴο ἴῃς 5η- ἤει σ 
(ν. 27)». ΒΟ. νὰ Ὀιυγηΐ απίϊγα οι5146 τ[Π6 βαηῃοίπμδυυ. Τὸ ἰγδηβὶδία : 
ΤΑϊς “λα ἐέ ἐλεῖγ ἡρειλεγίαμες (νὶ2.} 7 αγε ἐλεῖγ ἱπἀεγέίαρεα, ταακίηρ ἴῃς 
ψογβ “1 δηλ ὅσ. βυθ)]εςϊ 5 ἴοο τί θοῖαὶ. Τῆς Ὀαΐδηος οὗ βεηΐθηςα 
566 15 ἴΟ τϑαυῖγα, ἐΐφν σλαΐ λαυε πο ἐμλεγίαμεθ, 1 ἀγὼ δις., σοττεβροηά- 
ἰῃρ ἴο (6 βεοοηᾶ δια] οἱ [με νεῖβεὲ.0 8ὃ0 δυϊρ., οἱ. Νυμλῦ. χνὶ!. 20; 
Πδυΐ. χ. 9, ΧΝ"]. 1, 2; [οβἢ. χιὶ, 14 ὅσο. 

39. (Οἵ ἴμεν. 11. 3». νἹ]. 9---’ῖ1, ἴοσ (6 τηεαίϊ-οἴἑτγιησ; [(ἐν, νἱ. 18, νἱ!. 
6, 7; Ναπι. χν"]. 9, 10, ἔοτ ἴἢε 5η- δηά ἰγεβρϑϑβ- ἤϊε ηρβ; δηᾶ ἴου ἰἢδϊ 
Ρυϊ ἴο ἴπ6 θδῃ οἵ ““ἀδνοίεά ᾿" ἴο [εῃμονδῖ, ἴμεν. χχνἹ. 28; Νά. χν]!. 
14. Εογ “ἀεαϊςαῖεα᾽᾽ δ5 τηδῦρ. εἰυοίσα. 

80θ. “45,4 116 γε Οτ 4{ε δεεί. Οἱ, Ἐχ. χχῇ, 19, χχχὶν. 26; Νυι. 
χΧΥΙ. τ2; Πευῖ. χνῆϊ!. 4. 

απα ευεῦ» οὐΐαΐίο"}] Τὴδ ννογά ϑβογμείϊ μηδ τεπάεγοά ἄέξασε οὔ). 
ΝΡ. χν. 19, ΧΥ]Π. 19. 1 πηθδηβ ἃ ρατΐ ἰδκθη ἔγομλ ἃ Ἰἰδύρεῦ Ὑγ8 016, 
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ῥγιθϑί [Π6 θῖβί οἵ γουγ ἀοιρῇῃ, [μὲ ἢ6 τηδῪ οαι56 [6 Ὁ]655- 
31 Ἰὴρ'᾽ ἴο Γαβῖ 1 [Π1η6 ουδὲ. Πα ργθβίβ 504}} ποῖ εαΐ οΚ' ΔΏΥ 

τὨϊηρ ἰμδὶ 15 ἀεδὰ οὗὨ 1156], οὐ ἴογῃ, ψῃθῖθμοῦ Ὁ 6 ἔον] οὐ 
Ὀοδϑῖ. 

45 Μογζεονεσ, θη γ6 5}}4}} ἀϊνιἀθ ὁγ 4οΐ ἴῃς Ἰαπά ἴον ἴἢ- 
Πογιίδηςσα, γ6 54}} οἵδ σ δὴ οὐ]δίίοῃ υπίο ἴπ6 ΠΟΒΡ, ἃ ΠΟΙ 

οἴ, χὶν. 1, ᾶἃς., ννῆετα (ἢς ρογίϊοη οἱ ἰαηᾶ ἀεδάϊοαϊοα ἰο [6 56 οὗ [ἢς 
ΡΙ65ῖ5 δηὰ [,μενὶῖεβ 5 80 οδ θα. 

οὕ γον ἐομρᾷ} Τὴ ἰθγπλ οσοΓ5 ἀραΐῃ οὐἱΥ Νυῦ. χν. 20, Σι; Νεῆ. 
χ. 37. δῃὰ ἰ5 οἱ ἀοιιί(ι! τηραηίησ, [ΧΧ΄, ἀοιυρῆ; Γαῖσ. ὅ'.υσ., θακίηρ 
[χουρἢ ; οἴδοτβ, εραγοέ γα, ΟἹ [86 ““ὈΪεββιησ, "ἡ Μα]. 11]. το; Ρσου. 
1. 9. 10. 

οἴ, Οη [Π]15 ργομιιίοη Εχ. χχὶϊ. 31; [μδν. χχὶ!. 8. (Οἱ, 1,δν. χυῇ]. [5. 
ΤὨα ᾿π]υποιίοηβ ἰῃ Ψ. 30 ἅτ ΨΕΙῪ ρσεηεγαὶ. ΤὨΒ ριόρἤδῖ ργεθυρροβαβϑ 

ἔογηλοσ οπβίοτῃβ ἔδυ Αγ ἴο [ἢ6 ῥϑορὶθ, ψΒῖοῆ μ6 ἀεβῖσεβ ἴο οοπίημσα. 
Ἐνευυνῃοζα ἴῃ (Π656 σμδαρίουβ 5 ἀϊγεσϊοηβ ἅττα ἰῇ ἴ86 τηαΐῃ ἃ τεργοάυο- 
[ἰοῃ οὗ ἃ ραϑβὲ οἰιϑίοιΑΙῪ δηᾶ πηδογϑίοοα ῥγσδςοίϊοα. 

ςη. ΧΙ. 1--1. ΤῊΞ ΡΟΞΚΤΙΟΝΒ ΟΕ ΖΑΝῸ ΑΘΘΙΟΝΕῸ ΕΟῸΒ ΜΑΙΝΤΕΝ- 
ΑΝΟΕ ΤῸ ΤῊ ΡΒΊΕΒΤΒ, ΓΕΝΙΤΕΒ ΑΝῸ ΡΕΙΝΟΕ ΒΕΘΡΕΟΤΙΝΕΙΥ; 
ἍΙΤΗ ΤΗΒ ΕΘ ΨΉΙΓΘΗ ΤΗῈ ΡΕΟΡΙΕΒ ΒΗΑΙΙ, ΡΑῪ ΤῊΗΞ ΡΕΙ͂ΝΟΕ, 
ΙΝ ΒΕΤΌΕΝ ΕΟΒ ΨΗΙΘΗ ΗΕ 5ΗΑΙ,, ΡΕΟΥΙΌΕ ΤῊΕ ΕΙἸΤΌΑΙ,. 

(1) υν. 1τ---ἃὁδ. Τα οὈϊδίίοη (του) οὗ ἰαμᾶ οσ πιαϊηΐοπαποα οὗ 
ὈΓΙεϑῖβ, 1,ονἱτε5 δηὰ ῥσχίησθ, δηᾶ ἴοσ [Π6 οἱΐγ. 

(2) νυν. 9--ἰ2. ἘΘρυΪ δ Οἢ5 45 ἴο )ιι5ῖ βἰαπάδγας οὗ ννεῖρῃξϊ, ταθάβυσε 
δΔη4 οσοΐηαρθ. 

(3) νυ. 13---ἰ. Τθα65 ἴο Ῥε ραϊά ἴἢε ῥσΐποε ἴῃ τεβρεοί οὗ μἷ5 θεϊηρ δἱ 
[Π6 ομαγρα οὗ ῥγονίἀϊηρ (Π6 τηδίθυα]β οὗ τἰζαδὶ. 

[ὴ [86 σεπίτε οὗ [6 σου ΠΥ ἃ Ῥοτίοη οὗ ἰαπὰ 541} θ6 τηθαβδυσεά οἵ 
25:000 ἰοὴρ δπὰ 2οιοοο Ὀχγοδά. Τῇα τηθᾶϑιγα ἰβ πὸ ἄοιδι συ 1ῖ5, ηοὶ 
τεβᾶς, [βουρὶ τἢϊ5 15 βίαι δὰ ΟὨΪΥ ἴπ τεραγὰ ἴο 16 ἔγεβ ραςθα δγουπά [ἢς 
58 ΟΠ ΥΥ (.. 2). [ΓεηρῚ 15 ἴῃ πηδάβισα Ε.. ἰο ΝὟἥ ., δῃὰ Ὀγεδάτῃ ἰμαὶ 
ἔτοτῃ Ν. ἴο 5. Τηϊΐβ γερίοῃ 15 ἴο δ6 αἰνἀδὰ ἱπῖο ἔνγο ρᾶγδ]]6] βιτρβ Ε. 
ἴο ὟὟἥ)., οὔς οὗ 25,0οο ἰοὴρ δηᾶ τοϑϑοοὸο ὑγοδά, ψὶοἢ 5141} θ6 ἔοσ ἴῃς 
ΡΠ εϑίβ (νυ. 4), δῃᾶ δῃοίμου Ν. οὗ [Πϊ5, οὗ [ῃ6 βδῆγχθ Ἰδηρτα δηὰ Ὀσγθδάϊῃ, 
ὙΥΒΙΟὮ 58.411 Ὀ6 ἴου (ῃ6 1,δ6νὶϊεβ (νυν. 56). Ῥασαῖ]εὶ ἴο [δἰ ου ἴδε 8. βὰς οἱ 
[16 ῥυοϑίβ᾽ ἀοηγαίη, οὗἩ [με 54 πγ6 ἰδηρίῃ (25,000) ψἹ 1 δηα δοοο Ὀσοδά, 
[Ποτὲ 514}1 ὈῈ ἃ ρογίίοῃ οὗ Ἰδηά ἔογ ἴῃς ροββεβϑϑίοῃ οὗ ἴῃε οἰῖγ. [5 {8Ὲὲ 
τηϊάβι οὗ 11 18:6 ΟἿἿΥ 5841} Ὀὲ δἰτπδιεά (συ. 6). Τῆεδβε ἴἴγοα ρογίίοηβ τἢ5 
ἴογτμι ἃ βαυδγε οἵ ζὅ,οοο. ΕἾμΑΠΪΥ τ6 δὰ ἔσοα ἴῃς Εἰ, 5ϊς οἵ 115 
βαιᾶγα ἴο ἴΠ6 ΓΤ ογάδῃ, δηά ἔγοηι {Π6 ΝΥ. 5ἰάδ οἵ ᾿ξ ἴο της 56εὰ 5881} Ὀς ἴογ 
ἃ Ῥοϑβϑθβϑίοῃ ἴο [86 ῥχΐῃσε (υσ. 7, 8). , 

1. εἰἰντάε ὈΥ ἴο[] 80 [π6 ῥρῆγαβε οὐἱρίηδ]!ῦ κἰραιβεά, θυϊ ΡχοῦΌΔΌ]Υ Σὲ 
σΔΠ16 ἴο τηθδῃ ΠΊΈΓΕΪΎ ““αἰνίἀε᾽ ΟΥ̓ ἀϑϑῖρῃ ρογίίοῃς ἴο. ἘΖεκ. ἀββη εν 
ἤχεβ 186 Ροϑβίτοηβ οὗ [πε 065, δῃά εδοΐ ἰτρε ἀρρεᾶῦβ ἴο μάνα 1ἴῃ8 βατλὲ 
εχῖθηϊ οἱ [ου Ι͂ΟΥΎ δϑϑίσπεα ἴο Σἴ, ; 

οἵ» α» οδέαΖίο} (, χ]ὶν. 30. 
ἦγ ῥογέο»» οὗ ἐξ ἰαρα } 1.6. οτεέ οὗ, οὐ 2 γογε ἴῃς Ἰαπᾶ. 
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2079 οἵ ἴπμ6 ἰδηά : [ῃ6 ἰεηρίῃ σὐαΐ δ ἴὰχ6 Ἰδεηρίὴ 9 ἔνε 
Δα ὑνεηῖγ ἰμουβαηα γέ, ἀπὰ τῃ6 Ὀτγοδάτῃ τἀαίἑ σφ ἴθ 
[Πουβδαηά. ΤὨΪ5 «ἀκα δφσ ἨΟΪΥ ἴῃ 411} ἴη6 Ὀογάδιβ {μογθοῦ 
τουηά δρουΐ. ΟΥ̓ [Π15 ἴΠ6 γα 5Π4]1} Ὀ6 ἔογ ἴῃς ϑαποίιδσυ ἔνθ 
Ὠυηάατοα ἐμ ἐρηοίά, νι ἔνε ππατεα ἐπ ὀγεαάζά, βαιᾶγα 
τοιυηά δρουῖ; δηὰ ΠΗ͂ σὐδῖ5 τουπμα δρουὲ 207, [ῃ68 βυδυτγθβ 
[Πεσεοῦ Αμά οἵ [115 τηϑάϑβιγα 5ῆδ]: [ἢ τηδάβυτσα (Π6 Ἰεηρτῃ 
οὗ ἔνε δηά ἔνεηΐ Ππουβαηά, δηα [6 Ὀτγαδαάςῃ οὗ ἴθη [Που- 
5Δη64 : δηά Ἰὴ 1{ 541} ὈῈ6 [06 βδηοίιδγυ σϑμαᾶ [ἴῃ 6 τηοβῖ ΠΟΙῪ 
2αα. ΤὮε ΠοΙγ 2ογἥορ οἵ ἴῃε απ 5Π4}} 6 ἔοσ [ῃ6 ρδβίβ 
[Π6 Ιηϊηϊβδίοσβ οὗ [Π6 βαηοίυαγυ, ψῃ ]οἢ 51.4}1} ΘΟ] ΠΟΔΙ ἴο 
ΤΩ] ἰδῖοι πηΐο [ἢ6 ΤΟΒΡ : δηάᾶ [ἰἴ 514}} Ὀ6 ἃ ρίαςε ἔοσ {πΠ6ὶγ 
ἤὨουδ65, δηᾶ ἃ ΠΟΙνῪ ρῥἷδοβ ἔοσ {πὸ βαηοίυαγσγυ. Απά ἠήε ἔνε 
Δα ὑνθητ (πουβαπα οὗ ἰεηρίῃ, αηὰ 26 ἴθ τποιβαηα οὗ 
Ὀτοδάιςῃ, 5η4}} αἰϑθὸο ἴῃ6 1,ονιῖθϑ, [ἢ6 τηϊηϊδίουθ οὗ (ῃ6 ἤοι56, 
Ὦδνα ἔου [ΠΘ 5 οῖνθβ, ῸΣ ἃ ροββθϑϑίοη 7207. ὑγεΥ ΟΠ ΔΏΌΕΙΒ 

ὀγεασζά.. ἐορε ἐλομδαη 4] Αὐτασητδυ ἃ5 ΜῈ]] ἃ5 οοηΐοχί βθοιῃβ ἴο γθαυΐσγα 
ΘΕΌ ᾿πουβδηᾶ, οἵ. νῦν. 3, 5, χὶν!. το, 18. [Ι͂ἢ ψ. 3 (15 ““τηθαϑαγε᾽ 
5 ἀϊνιά θα Ιηἴο ἵἔννο Ῥογίϊοῃβ βοὴ ο,οοὸ Ὀτοδά. 80 1,ΧΧ, ον γέεάς, 
ὯΟ0 ἀοιιδῖ, σπϊῦ8. 

2. Ιὴ (15 ϑδογεα του οσυ, τοτα ραγίσ]ΥἹγ, ἴῃ ἴῃς ΠΑ] οὗἉ ἱξ 85- 
β'σῃρά ἴο [86 ῥγεϑίβ (υζ. 3, 4), 5.411 ἴῃ βδποίπασυ Ὀδ δἰιπαίοα, ἃ καῦᾶγα 
οἵ 5οο, βιυιτοιηαθα ὈΥ ἃ ἔτεα βϑρᾶςς οὗ ρο οἰδ115 οἡ 8]] 514ε5. Τῇῆε 5οοὸ 
ΔΥΘ σΟΥΔΙΪΥ οὐδ ]ῖ5, οὗ, ΧΙ. 20. 

ἐλε τμδεγός ἐλεγεογ}] Ναὶ [6 ““ϑυθυγθ5᾽᾽ ἀγα ἀρΡθδῖβ ἔγοτη ΝαπΊΌ. 
κχχν. 4; 1ἴ 15 Δἢ ΟΡΘἢ 5ρᾶςοε διουηᾶ [6 νγ811}5 οὗ δὴ δῃοίοβυγο, ἃ ΟἿ ΟΥ 
υυ]άϊηρ, Π6]α ἰο Ὀδϊοηρ ἴο ἴῃς Ὀυ]Παΐπρ οὐ οἰ, Ὀαϊ ποὶ οσσαρίεα Ὀγ 1. 
1ε 15 (6 θοτί65 οἵ ἃ ΟΥ̓ οὐ ἴῃ ῥσεοϊηοίβ οὗ δὴ δαϊῆος, χὶν. 15, 17. 

8. ΤΆΒε ροχίίοη οὗ [Π6 βδογεά ἰδαηά δοϑϊρῃαά ἴο [16 ῥυεϑίβ 5}.4}} σοῃ- 
οἷβί οὗ ἃ ἰσχασΐ 25,οοο ἰοηρ' ΟΥ̓ τοίοοο Ὀτοδά. 

σαπμείμαν» δὰ 2.6 ν»ιοσῦ λον] ΒΒ ΔΟΌΌΔΙΥ, (ανοη) 0.19 πιοβὺ ΠΟΙ͂ ὑπῖπρ΄. 
ΤῊΘ νΠ0]ς ἀγεὰ οὗ ἰδῃηὰ 15 ΠοΙυ, [Π6 βδῃοίθδτΥ τηοϑί ΠΟΪΥ. 

4. Βοδά: ΑΒ ΒΟΙ͂Υ Ῥοσ ο οὗἩ [89 18πἃ 15 1ὑ, 10 5811 ὯΘ ΟΣ, ἄτο. 
ἀοῖν 2ίαεε 70» ἐλέ φταμείμα»}] Τ1΄ϊ. α ταμεοίμαν» 20» ἐδλέ ξαμοίμα. 

Τῆς υδὲ οὗ “᾿βαποίθδτγυ ᾿ ἴῃ (ἢῈ 5θῆβε οὗ βδογϑα ἰδυγουῦ σδῃ ΒαταΪγ Ὀ6 
βιρροσίεα ὈΥ͂ ενίάξηςα, ἰμουρ [Π6 ἰἄάδα οὗ ἃ βδογεα ἰδυγ ΟΥἹΥ δουηάᾶ ἃ 
βασγοα ἤοι56 ΟΥ̓ ἸΟΟΔΙΙΥ 15 ἃ σομη0 ἢ Οπα ἰῃ ἴῃ6 Εαϑὶ. ἴΔΧΧΧ. γτεδάβ: ἃ 
ΡΪδοα ἔοσγ ἤοῦβεβ δεῖ δραζΐ [ῸΥ (πεῖν βδηςι τ, 1.6. ΡοΟΞϑΙΌ]Υ : ἤοιιθ65 βαὶ 
δρατί ἔοσ ἔβετ (ἴδε ρῥγεθβίβ), [Π6 Ὺ Ὀεΐηρ ΒοΟΙγ. Νο ϑαἰἰβϑίδοϊοσυ ἐπχεπάδ- 
[ἴοι μδ5 Ὀεεῃ ὑσοροββά. 

δ. Ἐεδά: δμπά ἄγϑθ..., διὰ ἴθῃ... 511811 110 Ιου Ἱῦοβ ᾶγθ. (ΤΏς 
Κασΐ 15 ἀπε αββδ νυ). 

ἴον ζιυεγγ εὐα»εόθγ5}] ῬτοῦδΌΪν ἢ ΠΧ Χ.: ΤΟΣ οἰ198 ἤο ἄνγοῖ11 11. 
Οὗ, βαλθ ννογάβς Νυῦ. χχχν. 2; [οβῇ. χίν. 4. [ἢ ψ. 6 [επιβαϊεηι, ψ ΓΒ 
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6 Απά γ6 51:41} ἀρροϊηϊΐϊ [ἢ 8 ροβϑβϑεβϑϑίοῦ οὗ [6 οἱἵγ ἄνε [πουβαπά 
Ὀτοδά, δά ἄνα δηᾶ ὑνεηΐν τῃπουβαηα Ἰοηρ, ΟνῸΣ ἀρδϊηβί [ἢ6 
ΟὈ]ατίοη οὗ [6 ΠοΙγ 2ογέξοτ : 11 584}} θς ἔογ [ἢ 6 ψῇοϊα μοιβ8 

7 οὗ [5186]. Απὰ α 2ογέϊπ «λα ὁξ ἴον ἴπ6 ῥτίηοε οἡ ἴῃ 6 οὔθ 
5146 δπᾶ οἡ ἴπε6 οἴει δι46 οἵ τῆε οδδίίοη οὗ {π6 ΠΟΥ 
2ογέϊογι, απ οὗ [6 ροββϑϑϑίοῃ οὗ (6 οἰΐγ, Ὀείοτε [ῃ6 οὈ]δίίοη 
οὗ τῆς Ποῖὶγ 4ογίέοη, πα Ὀείοστα [6 ροϑββϑεβϑίοῃ οὗ [6 ον, 
ἴτοπὶ (ἢ6 ψεϑί 5146 ψεϑυνασα, δηὰ ΠῸΠπὶ ἰἢ6 οδαϑβί 5146 δαϑί- 
μναῖ: δηά (ἢ ᾿ἰδηρίῃ οὐαί δέ ονεὶ δραϊηβδί οὴς οὗ [ἴῃς 

8 ῬΟΙΓΟΏ5, ἔτο (ἢ6 ψοϑί ὈοσάΘΥ πηΐο ἴπε δαϑί Ὀογάθσ. [Ι͂ὴ 
τῆς Ἰαπα 5.41} Ὀ6 ἢἷβ ροββθβϑίοῃ 1 Ιβσδεὶ: δηά ΧΩΥ ὈΤΊΠΟΘ5 
50.4}} ΠΟ ΠΊΟΤΕ ΟΡΡΓ655 ΓΩΥ͂ ΡΘΟρΪΘῈ ; δηά Ζ2.ε γέεί οὔ ἴμε ἰδηὰ 
5.81} [6 ρίνε ἴο [η6 ἢουβα οὗ βγ88] δοσογάϊηρ ἴο {ΠΕῚΓ 
{0 65. 

ο Τῃυβ 5δἢ 6 Τιοτὰ ΟΡ; [1 εἴ 1’ βυβῖοςεα γοῦ, Ο ῥτίῃσθϑ 

[15 ΒΟ ΓΌ8, 15 ἀϑϑοίσηθά ἃ ἵσγαςῖ οὗ ἰδπα οὐΪΥ ΠΑ] οὗ (Πἷς. ρίνεη ἴο {δ6 
Ι,ενὶία5. 

6. Τα ΟΥ̓ Ῥοββεββθβ ἃ 5:Π]}Ρ οἵ Ἰδηᾶ βοοὸ ουδὶῖβ Ὀγοδά δἀπὰ 25,0οὺ 
Ἰοησ, τυαππῖηρ ράγα}16] ἴο [86 Ροτγιίοῃ οὗ πε ρυεθβίβ, οἵ. χινῖ. 15. ΤΒΘ 
ΟἿΕΥ 5}}8}1 βἰδηά ἴῃ 16 τηϊάϑί οὗ [15 ἰγαςῖ, ψΏΙΟΔ 1 ἘΠ ΕΙΣΟΙΥ σονοῖβ Ν. ἴο 
5., οὗ, χΙναὶ. τό, 17. 

1. Τα ἀοιμαίη οἱ [Π6 ῥγίποθ. Α ροχίίοῃ οἵ ἰαμὰ 5841} [411] ἴο τῃς 
Ῥτΐποα δαὰ8] ἴῃ Ὀτγεδάτῃ (Ν. ἴο 5.) ἴο ἴτε νῃοὶε βαθάγα δϑοὶστϑα ἴο [ἢ 
Ὀτίεβίβ, 1μονἰῖο5 δηᾶ οἱ (ν]Ζ. 25.000), δηὰ Ἔδχίθπαάϊηρ οἡ ὈοΙᾺ 5146ς5 οἵ 
1815 βαίιαγε ἴο {π6ὸ Ὀοσγάεσβ οὗ ἴπε σοι, ἴο ἴΠ6 Τογάδη οἡ ἴῃς Ε;., δὰ 
[Π6 5684 οἡ ἴδε ὟἜ. 

απο ἐἀέ ἐρμενέλ... ον 055] διὰ 1π ἸΘΕΡΌΣ ΔΗΒΎΓΟΣΔΌΙΘ ἴο 016 οὗ [86 
Ῥοσύϊομβ, ἃ5 1. Το ““Ρογοηβ᾽ ἢεῖα τὰ [86 ἰγδοίβ οὗ ἰδηὰ δεϑὶρηρα 
ἰο ἴδε ἰτἰρὲ8 τεϑρϑοι νεῖν (οἰ. χὶν .). ὙΠάβα βἰτοίομβοα δοζοββ (Π6 
σου ΤΥ ἴγοιῃ ἴῃ6 Γογάδῃ ἴο ἴΠ6 5δεὰᾶ. Τῇ ρογίίοη οὗ {8ε ρῥεῖίποα ἴῃ {|κ6 
ΤΊΔΏΠΟΥ 5ίγείο 65 Δοσοβθ5 ἴῃ 6 Πα σΟΌΏΕΓΥ, ΟὨΪΥ Σΐ 15 Ἰηϊεγγαρίοα ἴῃ ἴῃς 
τα α16 ΌὈΥ [6 25.000 βα|ύδγα ἱγαοὶ δϑϑὶρτιθα ἴο ῥὑγίθβδίβ, 1,ενιῖ65 δηά οἰΐγ. 
ΟΕ, χὶνηϊ. 21. 

8. 75:|1}6 Ἰαμά...20554551072] ΤΏ, 1.9 ἸΔπἃ 10 5.411 ὯΘ ἴο Ὠτη ΖῸΓ ἃ ῬΟΒ- 
βοββίοι, 11{, ἴῃ γτεβρεςοί οἵ ἴ[ῃ6 ἰἸαῃά. Οἰἴδετβ: 207 α ἀογεαΐ 1ὶ 58.411 6...» 
ἴον ἃ ροβϑεβδβίοη. Τἢο αγί. τηυβί ἴπδῃ Ὀε οπεά, ἀπὰ ἴῃ υ8ὲ οἵ ““Ἰλπὰ᾽ 
ἴῃ (Π15 5656 15 ἀπηδίυσγαὶ. 

γι» 2γίπο)] Ὑὴ6 ἰδηριαρα 91) 15 ὑπηυϑυλὶ, Ι͂Ὼ στ. 9, “Ῥηίποες οἵ 
15γδε]," δηὰά 50 ΧΧ. ἤοτθ. [115 ροβϑιθ]ς (δαὶ ἴβγδϑὶ τνγᾶβ τεργεβθηϊθα 
ἴῃ ΜΘ. τθσεὶν ὈΥ̓͂ {Π6 1π1[14] ἰοΐοσ, ΒΟ ἢ 15 ([Π6 βαπηα 85 (ῃ6 ἰαβὶ ἰδοῦ 
οὗ ““ρηποεβ᾽᾽ (ςοῃ5.), δηὰ [Πδὲ οἣς οὗ ἴῃς Ἰεἰεγ5 6]] οαϊ. 

(ἢ τοϑί οὗ δε αῃ!α}] Ἐρδᾶ: ΟΡΡΣΘΒΒ ΤῺ ὉΘΟΡΙΘ, Ὀπί Β11811 σὶνϑθ [89 
Ἰαμὰ ἴο 9 ἤουθθ. Οπ (ἢξ ορρχγαββίοῃβ οὗ ἴῃ6 ῥγίποβϑ, οἷ. χχὶΐ. 25, 
χχχῖν.; 760. χχὶϊ. 17. 
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οὗ 1β5γδ6]: σϑίηονα νἱοϊδῆσβ δηῃά 53Ρ011, δηά δχϑουία υαρ- 
ταθηΐ δηᾷ ἢπβίϊοθ, [ἀκα ΑΔΥ ὙΟΌΤ ἜΧΔΟΓΟΏΒ ἔΓΟΙΏ ΤΥ ΡΕΟΡΙΘ, 
βδίῖἢ (ῃ6 Τιοτᾷ αορ. ὙΥα 5}4}1} ᾶνῈ 51 Ὀαϊδῃσθβ, δηά ἃ 
ἦυ5ῖ ἐρδῇ, δηά ἃ ι5ῖ Ῥαῖῃἢ. Ὁῇῃε δρῇδὴ δηάᾶ ἴῃ6 Ὀδίῃ 5}4]} 
6 οὗ οπα πηδᾶβιγθ, [δι [ῃ6 ὈΔ.ἢ τὰΔΥ σοηίδὶη ἴπ6 ἰΘη(ἢ ρᾶτί 
οὗ ἃ Ὠοιηδσ, δηά ἴπ6 δβρῇδῃ [ῃ6 ἴδηι 2αγέ οὗ ἃ Ποιηοῦ: [ἢ6 
Τ ΘΔ 5016 [Πεγθοΐ 5Π4}} θ6 δἴϊογ ἴῆς. ἤοζγθσ. Απά [ἢ6 5}ε]κεὶ 
σὐα δὲ ἸΝΘΏΪΥ ροῖδῇβ: ΘΠΓΥ 506 Κα]5, ἥνα δηᾶ {ΘΉΥ 
5ῆεἶκεὶς, αἴθ 5ῃα κε β, 58.411 Ὀ6 γουγ τη. Τἢ]5 ὡς [6 
οὈἸδίοη [Πμδΐ γε 54}} οὔεσ ; [πε διχίῃ 247 οὗ δὴ βρῇδῇῃ οὗ ἃ 

9-- 17. ΤΠε ἄϊι65 ἴο θῈ ρίνεη τῆς ῥχγίησε, δῃὰ ἢϊ5 οὐ] ραιϊίίοης ἴο ῥτοὸ"- 
να (Π6 πγδίογ4]5 [οσ (ἢ6 σία]. 

Φ. 9 “2. Τῇς ἴογῃεσ υηὐαβί δηᾶ ἱγγερυΐαγ δχαςοίίοης οὗ ἴΠ6 ρυησαβ 
5}4]} οσεδϑε. Τῆδβα χδοίίοηβ δα ἠοῖ ΟὨΪΥ Ὀεδη Ορρτεϑϑῖνα ἴῃ [Π6ΙΓ ἡδίυζε, 
Ὀπὶ αη͵υδὲ δηᾶ ΔΌΣ ΓΑΙΥ͂ ἔσο ψαπὶ οὗ ἃ ἤχϑά εἰδηδασὰ ἴῃ ψεῖρἢϊϑ, 
ΤῊ ΑΒ ΣΟ5 8Π ἃ ΟΌΥΤΘΏΟΥ. 

9. ἠαξε ατυᾶν γοιεγ ἐχαςζοη}] 1.11. γεριοῦς γο47 ἐχῤιίσίορες ἴσοι ΤΩ 
Ῥεορῖὶς. Ἀεΐ. ργοθδθὶυ ἴο πηΪιδὲ ἐχίγϑίοῃ οἱ ρεγβοηβ ἔτοτῃ {Πεῖὶγ ροββθϑβ- 
βίοῃϑβ, οὗ ψ Ὡοι [Π6 ΕΑΙΥ͂ τόρ εί5 οἴζεῃ οομρ] ἴῃ, 15. ν. 8; ΜΙο. 1]. 9, 
111. 2.) 3ν 84 [6 βίου οἱ Νδροίἢ, τ Κἰηρϑ χχὶ. 

10. (Οἱ. ἴκον. χῖχ. 35, 26; ευϊ. χχν. 13-ἰ5; Μίο. νἱ. το, εἰ (ἴΠ6 
δοσιγθοαᾶ βοδη ἜρῃΔ}); γον. χὶ. 1, Χνὶ. 1, ΧΧ. 1ὸο. τοι [(ἢϊς ἰΐ 
ΡΡΘδῖβ ἴμαἴ ἴῃς ψοτγάς οὗ Δ}. νἱϊῖ. 5 “"τηακίπρ' ἴῃς δρῇδῇ 5814}} δηὰ 86 
56 κ6] Ιασρε᾽᾿ δῖα τῆοσε [ἤδη ἃ ἤριγοα. 

11, Τα ΠΟΠΊΘΟΥ 15 ἀϑϑυσηεα δ5 ἴῃς βἰδηάαγά Ὀοίῃ ἴογ ᾿Ἰαυϊὰ δηα ασγ 
τηθδϑιιγεβ. ΤΠ ἜΡρἢδἢ ψΜὰ8 ἃ ἴθηϊἢ οὗ (ἢ Ὠογλεῖ, ΑΥΎ τιθάβυγο ; δηᾶ ἴῃ6 
Ὀαϊῃ ἃ ἰθητῃ οὗ [μ6 Βοιηεοσ, ᾿ἰᾳυϊὰ πχεάβαγα, [8. ν. 10. 

12. (Οἱ. ἔχ. χχχ. 13; [μδν. χχνὶϊ. 25; ΝΡ. 1}. 47. χνὶϊ. τό, ΤΕΣ 
ψεῖβα δ ρῥγεβεηΐ ἴα ψιτῖπουΐ τηραπίηρ. Ἐρδά δεν ΤΧΧ,. (οοά. ΑἸεχ.): 
διηὰ [89 ΒΏΘΙΚΘΙῚ 5181] ὍΘ ΟΘΙΓΥ ΦΌΣΔΉΒ; ἤνθ (9 )6}.6]5) 8811 ὍΘ ἄνθ, 
διηἃ ἴθ: 5}61Κ618 ἴθι, δηἃ ΠΔΕΥ ΒΏΘΙΚΘΙΒ 5811 ὍΘ γΟῸΣ ΙὩΔΠΘΆ (π)1η8). 
ΤῊ τοχὲ ἰ5 ρσσδιωσηδί! δ]! βυβριοίουβ, δηᾶ (ἢ6 ΔΥ ἴῃ ΜΏΙΟΝ “ δἤδθῃ ᾿" ἰ5 
διρροββὰ ἴο Ὀ6 ΘΧΡΊσεββεα, νἱζΖ. “ἴδ δηὰ ἤνε᾽" ἰ5 νι που ρᾶγα}]6]. ΤῊΘ 
βἰαϊθιηθηῖ [πμαὶ ““ἤνε 5}6κ6]5 5411} θὲ ἔνε," ἄο., ἄοεθς οί 1 ΡῚῪ [πδὶ 
{Παγὰ νγεῖα ἔνα δῃά ἴδ ββεκεὶ ρίδεοθς, Ὀὰϊ τρθδῃβ ἴδαΐ 51 ψεῖρῃίηρ οὗ 
ΤΩΟΠΘΥ 5}.8]} ργεναδῖϊ, δῃὰ ἔνε ρὸ ἴοσ ἔνε, πὸ τῶοσε δῃά Ὧο ε58Ξ.. ΤῺΒ 
Ῥᾶβϑᾶρα ἢδ5 θθεῃ δΙΪῪ ἀἰβουςοεα ὈΥ Βεγίμεαδι (Ζωμ» Οσερελ. 47 Ζογαελίρρε, 
ῬΡ. 8---14}» ΨΏοΞβε [40]6 οὗ ΣὩ ΏΘΥ ννεῖρ 5 πιδὺ Ὀδ ρίνεη (ρ. 14): 

Ταϊεηῖ Ι 
Μδπηθὴ όο 1 
5,66] 32,)0οῸ 50 Ι 
Βεκα ό,οοο Ιοο 2 Ι 
ἀεὶ ὄοοοο ἴτοὸῦ 295 [ἴὸ 1. 

Γ΄. Εχ, χχχν. 25; [,ον. χχν]. 3, τό; Τ7οβῇ, νἱΐϊ. δι; 1 Κίηρβ Χ. 17; 
Ἐζγ. 11. όρ; Νεῖι. νἱῖ. 71. 

18. οδίαΐϊογε...ο7,2,7)] ὙΠῸ Ρϑορὶς ἂζὲ δἀάτγεοςεοά, ΤῈ ἄὰε το 

22---2 
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Ὠοιηοσ οὗ ψῇηθαῖ, δπα γε 514}} ρῖνε ἴῃ6 βἰχίῃ ρατὲ οὗ δῃ 
τ ΘΡἢΔἢ οὗ ἃ Ποιεῖ οὗ ὈδΙΘΥ : σοποογηϊηρ ἴῃς ογάϊηδησς οὗ 

ΟἸΪ, {πη6 Ὀαῖἢ ο7΄ οἱϊ, γε σλαΐ 977,7 ἴῃ 6 τη ρᾶτὶ οἵ ἃ θαΐϊῃ ουἱ 
οὗ [ἢ6 οοτ, τυλίοῖ 5 ἃ Ἠοτλοῦ οὗ θη Ὀδίῃϑ ; ἔοσ ἴδῃ υδῖῃς “7 

ι58 ΠΟΙΊΘΓ: δηᾶ οἠξς δῦ ουΐ οὗ ἴτῃ6 ἤοοϊ, ουὖἱδ οὗ ἵψνο 
Βυηάτεάα, οὔ οὗ [6 ἔαϊ ραβίιγεβ οὐ ϑγδ6]; ἔοσ ἃ τηθδΐ 
οἤεγίηρ, δηά ἴοσ ἃ δυτηῖ οβεγηρ, δῃά ἕο ρεᾶςε οἤδγιηρϑ, ἴο 

ι6 πᾶ ῖκ6 Γδοοηο 8110 ἴογ τὮδ6π), 5] ἢ ἴπ6 1 οτὰ ὅοΡ. ΑἹ] {π6 
ΡΘΟΡΪΕ οὗ {πε ἰδηὰ 5}4]} ρῖνα [ἢἷ5 οὈ]δίϊοη ἔοσ (6 ῥγποα ἴῃ 

1) ἴ5γδθὶ, Απάὰ 1 54}} θῈ (86 ῥγησθβ ρα Ὁ ρίψε Ὀυτηΐ 
οἴεπηρβ, δηὰ τηϑαὶ οἤεγίηρβ, δηὰ αἀγηκ οβδπηρθ, ἴῃ [Π6 
[δαϑβῖβ, δῃά ἰῇ {ῃ6 6 ΙηΟ0Ο0η85, Δηα ἴῃ ἴΠ6 ΞαὈ δίῃ 5, ἴῃ 4]] 
ΒΟΪ]ΘΙΊΏ 65 οὗ [6 Ὠοι56 οὗ [586] : ἢ6 54]] ργδρδζγα 16 5η 
οἴἶεγιηρ, δηα {ῃ6 τηεαΐῖ οἤεδηηρ, δηα τὩ6 Ὀυτηΐ οὔετγίηρ, 
Δηἃ [ἢ6 ρεᾶοα οἤεγηρβθ, ἴο τῆᾶῖα σοοοῃο]Ἕαίϊίοη ἔοσ [6 
Ὠοι56 οὗ [5186]. 

[Π6Υ 5}|4}1} ρᾶνῪ [86 ῬΥΪΠΟΘ 15. ομα δἰχίίθι ἢ ἴῃ σταΐη. ΕὋσ, οἵ δὴ ΒοῃΊευ, 
τδῖῃοῦ: ουῦ οὗ Δἢ Ποιηλοσ, 

14. ΤΠ οοὐἵ 5 ΔῃοΐΉΥ Ὠδτὴδ ἴου ἴπ6 Ὠοιηθῦ, τ Κίηρβ Υ. 2, 25; 
4 ΟἸγ. 13. 9, χχυϊϊ.. 5: (ΑΝ. τ Κίηρϑβ ἱν. 22, Υ. 11; 2 ΟἾγ, 11. το.) 

ΨΏΙΟΝ 15 ὦ λον}... δαζλ5] ὕθπι ὈΔΌΏΒ ΔΥΘ 81} ὨΟΙΏΘΣ. ΤῈ τοσβ 8.6 
νδηϊηρ ἰῃ ΤΧΧ. Τα ἀϊιε ἴῃ ΟἹ] γγὰβ οῃμα- πα τϑάτἢ Ῥατγί. 

16. ΤῊς ἀκε ουὐἱ οὗ [ἢε ἤοοῖ ννγὰβ οἣδ ἴῃ ἔψο Ὠυηάτσοᾶ. 
ἐδε 7,ὲ 2αφέμγε5) ᾿ἰϊ. ἐλε τυαξεγεα Ἰαπα οὗ Ξτ86] (ἀξ. χι, το). ΤΧΧ. 

τοδάᾶς, οί ο7 αἷ δε γαγιείες οὗ 15τ86]. ὙΏεβα ἀπ65 ἔσο ἴΠ6 Ηοοκ δηά 
ἔτοτῃ (86 501] ψεσα ἴὺοσ ῬΡγροβεβ οἵ βδοσίβος δῃά οἤξηηρ (9. χ7). 

16. ΑΨ. τρδυρίηβ οὐ [15 νεῦβε ουρῃΐϊ ἴο θὲ ἀεϊοῖθβα. ὙΤης ψοσγάβ 
4.4}} (ῃε Ρεορ]ε οὗ [6 Ἰδηὰ "ἢ γε ἃποιηδίοιβ συδιωησηδίίοδ]γ; υυχ Χ, οὔ ῖβ 
“οὗ ἴῃς Ἰαπά.᾽ 

11. Ιῃ τείυγῃ οσ ἴμ656 ἀπ65 ραϊὰ δἰτι ὈΥ (ἢς Ρεορ]ὶα ἴῃς ρῥυΐποθ 588]} 
Ῥὲ οματρεὰ ψἱ ρῥχονϊἀϊηρ᾽ (μ6 5δου ἤσε5 Του ρα Ὁ]. ἡγοσβὮ]ρ. 

ἦε ςλσἱ] 2γεῤαγε)] τον ᾶθ. 
ΤῊ “[εα315᾽ ψογα [6 [ἢτεε ργεδαῖ [Ἔϑιϊνα]5, ράββονεῦ ΟΥὐ πη]οανθηδα 

Ὀγοαὰ (βαϑίοσ), (88 ἴεαξί οἵ ψεεῖβ, οὐ ρβϑῃϊεοοβί, δῃά ἴῃς [βαβί οὗ ἰῃμ- 
ραιΠοτηρ ΟΥ ἰΑἜυη8 0165 δὲ (ῃ6 επὰ οὗ ἴῃς νἱπίαρθβ. ἘΖδ κί6ὶ, βονγανοσ, 
566 1}5 [0 σίῖνα 20 ρῥἷδςθ ἴο ρεηϊβοοβί, 

οἵδ τοἶρριη 65] ἴ.6. βἰδίοα βθββοῦβ. ἊΑὶ σϑοοῃο οι ϊηρ ΟΥ̓ ““Δἰοῃϊηρ᾽᾽ 
Εἰἴἤοδου ἀρρβαῖβ αἰ(τυιεα ὈΥ (88 ῥτόρμδὶ ἴο 41} [86 ναγίους. Κἰ πᾶς οὗ 
ΒΔ ΟΥΙῆ6 65. 

ΓΗ. ΧΙ... 18---Χ1ΝῚ. 244. ὙΗῈ ΟΕΕΕΕΚΙΝΟΘ ΤῸ ΒῈ ΜΑΌΞ ΑἹ ΤῊΚ 
ἙἘΒΑΘΤΘ ΔΝῸ ΟΤΗΒΕ ΑΡΡΟΙΝΤΕῸ 5ΕΑΘΟΝΘ5. 

(1) χῖὶν. 1:8--.25. Οβεγίηρβ δ (ἢξ [εδϑἴ5. 
ΧΙν]. 1-ο 11. ΟἸἤεγίηρβ ἴον [᾽6 βαθδί 5 δα δ ΤΠ ΟΟΠ5. 
Ψ. 12. Μο]ιηίδιΥ οβετγίηρβ οὗ [Π6 Ῥυ σα. 
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ΤὮι5 5411 [ἢ 6 Τιοτὰ σοῦ ; [ἡ τὴς ἢγϑὶ γιολί, τὰ [6 ἢγοῖ 
αν οὗ ἴῃς πηοπίῃ, ἴμου 5] ἴακε ἃ γουηρ ὈΜ]ΠΟΟΚ ψιπουΐ 
Ὀ]Ε ΠΝ Ι5ἢ, δηα οἰθδηβα (ἢ6 βδῃοίθιδ τυ: δηά [ἴῃ6 ρηδϑίὶ 58}4]} 
ἴακΚε οὗ τμ6 Ὀ]οοά οὗ [εξ 5ἰη οἤδσγηρ, δπᾶ ρυΐ Ζ2 πὑροη [ἢ6 
Ροϑβίβ οὗ [86 ἤοιιβ6, δηὰ Ἰροὴ [ἢ6 ἔΟΌΣ σΟΥΠΕΙ5 οὗ ἴῃ6 56{{16 
οὗ τὴς αἰΐδσ, δῃὰ προ ἴπε ροβίβ οὗ (μ6 ραίε οἵ [8 ᾿πῃ 6 Γ 
σου. Απά 50 ἴπου 588]ῖ ἄο [πΠ6 βενεηῖῃ δα» οἵ ἰῃ6 πηοητῇ 
ΟΥ ἜΝΘ οὔθ (ἢδὶ οἴγείῃ, δηὰ ἴου ἀλέγε ἐψαΐ 'ξ 5: Π10]6 : 50 
5041} γα τϑοοόηοθ ἴῃ6 ἤουβθ. [Ι͂ἢ (ἢὴ6 Βγοὶ γιορέ, ἴῃ τ 6 

ἯΙ νύ. 13---15. Τδ6 ΟΑΣΙ͂Υ Ὀυτηϊ-οἰετχίηρ. 
(5) τν. τό---ι8. (α5ε οὗ (ἢ6 ΡΠΠΟΘ δἰϊεηδίϊηρ ΔΩΥ ρατὶ οὗ ἢΪ5 ἰληάεα 

ὀβίαίε ἰο ἢϊ5 σῃλ] ἄγοη οὐ βογνδηΐβ. 
(6). συ. 1τ9---24. ΚΙιζοιιδηβ ἴοσῦ Ὀο πη ἴἢ6 οὔδτιϊηρβ δαίεῃ ΌΥ [86 

Ρτιοϑίβ, δηῃᾶ (ποβα ραγίαϊςεη οὗ ΌΥ ἴῃ6 Ρεορΐα. 

ΧΙΙΝ. 18.--956. ΟΕΕΕΚΙΝΟΒ ΑΥ ΤῊΒ ΕΕΑΞΊΞ. 

18. 920. ΤῊο οἰαίεαά αἰοπειηθηΐ ἰοσ [ἢ6 βαποίαδυυ ἔν ιςα ἴῃ [Π6 γ6δῖ--- 
ΟἹ ἴῃς βτβὲ ἀδὺ οὗ [πε ἤτϑῖ πιοηίῃ (ζ. 18); δῃᾷ οἡ {πε ἢτδὶ ἄδῪ οὗ [πε 
Βθνθη ἢ τηοηῖἢ (ν. 20). ΤῊΣ 5ἰη-οἤεγηρσ οὐ ὈΟΙἢ οσσαβίομϑ 584}} Ὀὲ ἃ 
γουηρ ὈυΠΟΟΚ 4 εἴσαρϑε, Ὀεϊϊεσ : ὍΟ Σ28 119 δύο οι θη ΖῸΣ ὕ.0 ΞΔ ῃοΙΌΔΓΥ 
(Χ. 1}. 20). 

19. (ὑδγειηοηΐαὶ ψὩ ἴῃ ὈΪοοά. ΤῊ ὈΪ]οοά 5841} ὈῈ ριιξ οὐ ἴδε 
ἀοοτ- Ροβϑίβ οὔ [6 Ὠοιβα (χὶϊ. 21)» οὐ ἴπ6 ἴοι σογηοῖβ οὗ ἴῃς ρτεαί 
“56{{16 οὗ [Πε αἱίαγ (Χ}}}. 20), δἀῃὰ ἀροη [η6 ἀοοτ-ροβίβ οὗ [6 ρδίθναυ 
οὗ ἰδ6 ἰπῆευὺ σουτί--- 10 ἢ ραΐανναυ 15 ποῖ βρβοϊδεά, ργοραῦΥ (παᾶΐϊ αἱ 
ΜΟΙ (ἢς νἹἱοῖπις νογα βἰδυρῃίζεγεά,. ΟἋἀδίενναυ, μόνγενεσ, ταϊρῃΐ Ὀ6 υϑεὰ 
ςοἸ]θοϊίνεϊγ. 

20. «εἐὐομίζ ἀδγ οΥ ἐλε τιομτλ] Ὅδα ἴεχὶ σδῃ Βατάϊγ Ὀκ 50 τεηδεγθά. 
ῬΥΟΡΔΌΪΥ : ἴπ [89 Βονυϑηΐ τηου τ, ΟἹ ὉΠ ὩΘῪ 1001 ΜῈ [6 ἢΒτϑὶ 440). 
ΙΧΧ, ΠΥ: ἴῃ [ἢ6 βενεηῖῃ τποηζῃ, οὐ (δε ἔχϑὶ ἄδυ οἵ [ῃ6 τηοηῖῃ. Δἢ 
διοπειηεηΐ νγὰ5 τηδάς ἰοσυ (Π6 βαποίπασυ, ρυσγηρ ἰἃ τοτῃ [6 ἀφη]ειηθηςβ 
οὗ [Π6 Ρεορῖε, δἱ 6 Ὀερίηηΐηρ' οὗ ἐδοὴ Ὠδ]γεασ. Νὸο τηθηίίοη 15 τηδάς 
οὗ Ὀυτηϊ- οἤετίηρϑ, δι οἷ, χὶν!. 6, 7. 

ἐνε»» οὔ ἐλαΐ 6γ7ε1}} 1.6. ποῖ ΤῸ ΔῺΥ Ραγ[ΟΌ]ΑΥ Ῥευβοὴ Ππαά ἴῃ νειν, 
Ὀυζ ἴον [6 ρεορῖα οἡ δοοουηΐ οὗ ἴμεγε βεΐῃρ δηϊοηρ ἴμδῖὰ ρουθοηβ 0 
δᾶνα ογταά ὑηνΠΏΡΙΥ οὐ [ΠγουΡἢ 5 ἰοὙ, 1.6. πδίαγαὶ 5] ΟΠ 655 
ὙΏΪΟ. Τ]ΔΥ͂ ῃοΐ ἢᾶνθ ἀρρυεῃμεπάθα ἴῃ εχαοῖ σεαιυϊγειηεηῖβ οὗ ἀαῖγ. 
ἘΖΕΪκῖοΙ 15 βρβακίηρ οὗ ἴῃς ρεορὶβ ἴῃ (μεῖς ρεγίεοϊ σοηάϊοη, θη, οἵ 
σοιγβ56, ΟὨΪΥ͂ ΒΟὮ τγϊϑίαϊἶκ 65 νν}}} Ὀ6 σοπι θα ἃ5 ἀγα ἀπε ἴο ἰηδάνοτγίεηοα 
ἀπά [86 ᾿ἰπλϊταϊοβ ἴο νυν ἢ [Π6 τηϊηά οὗ τηδῃ 15 βυι ]θοῖ. 

γδεομοΣ δ ζ6ε ἀολ56] ΤΑλΚΘ αὐοποιηθμῦ ἔῸσΣ. Οἱ. κεν. χνὶ. τό, 18. 

21, ΤῊΞΒ ἘΕΑΘΤΘ. ΤῊΕΞ ΡΑΞΘΘΟΥΕΚ ΟΝ ΤΗῈ ΒΟΟΥΚΤΕΕΝΤΗ ΟΕ ΤῊΒ 

ΕἸΚΒΤ ΜΟΝΤΗ. 

,)αεέ 97, ξευερ 4(4)5] 80 πὸ ἀουῦὶ δῦ. ββουϊὰ Ρὲ τεδά, σῇ ἴδ86 
δησίθηϊ νειβίοῃβ. Αἵ ῥτγεϑεῃὶ ἰΐ τοδάβ: ἃ ἰξαϑί οἵ ψεεκβ οὗ ἀἄαγβ. ἘζΖεκίεὶ 

20Ο 

2ἴ 
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ἰουτίοοηι ἢ ἀδΥ οὗ ἴῃ6 τποηῖῃ, γε 5841] ἤανα [86 ῥάϑϑββονεσ, 
ἃ εαβδὶ οἵ βϑνθὴ ἄδυβ: υπ᾿]εανθηθα ὑτθδά 5}4}] ὈῈ βδίθηῃ. 

.5 Απάα ὕροῃ ἰῃδῖ ἀΔΥ 5}4}} [πῃ 6 ῥγίηοα ρσερᾶτγα ἔοσ ὨΙτη5 6] Γ δηὰ 
[ΟΥ 4}1} τὴ. Ῥβορῖὶβ οὗ {πε Ἰαηά ἃ Ὀυ]]οοῖκ 2907 ἃ κῃ οὔεσιηρ. 

2 Αηα βδενθὴ ἀδγβ οὗ [6 ἔδαβδί ἢθ 5804]} ρσαρᾶσε ἃ Ὀυσηΐ 
οὔεπης ἴἰο ἴῇε ΤΟΒΡ, βδϑνεὴ Ὀυ]]ΟΟ ΚΒ δηὰ ϑανθὴ ΓΑΠῚ5 
σους ὈΪΘΙΔ 5 41} (Π6 βδανθὴ ἄδγβ; δηᾶ δ Κιὰ οὗ (ες 

24 δοαίβ ἀΔ1} 207 ἃ 5ῖη οὔεπηρ. Απᾶ ἢδ 5}.4}} ρσερατῦε ἃ τηϑδῖ 
οἴεσηρ 97 δῇ Ἔρῇδῃ ἔογ ἃ Ὀυ]]}. οοκ, δηα 8δῃ Ἔρῃδἢ ἔοσ ἃ σϑῖη, 

25 Δ ἃ Ὠϊη οὗ ΟἹ] ἔοσ δὴ Ἔβρῇβῃ. [πη {6 βανθηῖῃ ηπορί, ἰῃ (ἢ 6 
δίϊεθηῖῃ ἀδγ οὗ (ἢς τπιοηίῃ, 5}.4}} ἢ6 ἄο [6 {πὸ 1ὴ [ἢς ἔξαϑβί 
97 ἴῃ6 βανθὴ ἄδυϑβ, δοσοσάϊηρ ἴο ἴῃ 6 5Ϊη οἤεγηρ, δοοογάϊηρ ἴο 
[86 Ὀυγηϊ οβετηρ, πα δοσοσζάϊηρ ἴο (ῃ6 πχϑδὶ οβεγηρ, δηά 
δΔοςο͵αϊηρ ἴο [Π6 ΟἹ]. 

40, ΤΏ 581} {πε Τιογὰ ΟοΡ ; ΤῊΘ ραΐθ οὗ [ῃ6 ᾿πηοῦ σουτί 
[δἰ Ἰοοκοίῃ ἐρεσαγά ἴῃς εαϑδὶ 5}4}} ὈῈὲ δαὶ (ῃ6 51Χ ψοσκίηρς 
ἄαγβ; Ὀσῖ οὐ [με ϑδῦρδιῃ 11 5}4}1] Ὀ6 ορεηδά, δηᾶ ἴῃ (ῃ6 

« (Αγ οὗ ἴῃς ἢδν τηοοῃ 11 5141} ΡῈ ορεηθδᾶ. Αμαὰ [ἢ6 ργίηοε 
5041} δηΐεσ Ὀγ ἴἢ6 ΨΔΥ οὗ ἴἢ6 Ροτοὶ οἵ 2έαξ ραῖα ψιδουϊ, 

οταϊίϑ 4]1 τεΐ. ἴο (6 50-οδ᾽]Ἱεά {ξαϑί οὗ ψεεΐζβ, 1.6. ρεηϊεοοβῖ, βανθὴ ψ 5 
αἰζεγ ἴῃ 6 αῃ]εανεποα Ὀσγεδά, σῃδη [ἢ 6 5 Κ]6 τγὰβ Ρυΐ ἰηἴο [86 στδίῃ. 

22. 2γέῤαγε 707 ἀὲνιδείγ7) Ῥχζον!ᾶθ, νυ. 17. 
28. ζίά οἵ ἐάε φοαί5] ἃ. ὯΘ Κοδῦ. ΕὟῸΓΣ ῥσερᾶσε, ὈσΟυ 0, 50 Ψ. 24. 
2δ. Ἐφαβίὶ οἵ [ἀῦθγηδοῖθβ οἡ τὴς δίϊθεητἢ ἀδΥ οὗ ἴῃ6 βανθηίῃ τηοῃίῇ. 

Ἐδπάογ: ἴῃ [26 Βουϑηῦ τηοηΐ, ὁπ Ὅδ9 Βέοθτῦ ἀδλν οὗἨ 0168 ΤΟΣ ἸΏ, 
1). 109 7ζϑαδῦ, 51.811 ἢὨ9 ἀο Ὅδ9 1110, [Π 0 βΒονθῃ ἄδυνβ. ΤῊς “1651 15 τῃαῖ 
οὗ ἱΔΌογῃδοῖ6β, [Π6 {εα5ἰ 26», ἐχεσίέεγιες οἵ ἴῃ 6 γϑᾶσ, σοποϊυάίηρ {Π6 ὙΕΑΙΪΥ͂ 
τουηά οὗ [εβίϊναὶς (15. χχῖχ. 1). ΕῸσ (ἢἷ5 ἰδεαϑδὶ (ῃ68 ῥῦπος πᾶκοβ (86 
βᾶτηβ Ῥχονίβίοῃ 85 ἔογ ἴῃς ἔδαϑί οὗ υη]εανεηθαᾶ Ὀσθδά (ν. 23). 

ΧΙΙΨΙ. 1--. ΟΕΕΕΕΙΝΟΞ ΕΟ ΤῊΕῈ ΘΑΒΒΑΤῊ ΑΝῸ ΝΕ ΜΟΟΝ. 

Τῆς ῥυΐπος ψγὰβ ὑπάοσ οὐ] ραίΐζοη, Ὀεϑίάδς ρσγονϊἀϊηρ ἔοσ {16 στεαῖ 
[εϑιϊνα]5 οὗ πη]οανεηθα Ὀγεδά οὐ Ῥᾷβϑοϑεῦ ἀπά ἰδθθγηδο θα (χ]ν. 21, 25), 
Δα ἔοσ ἴἰῃ6 5βρϑοῖδὶ πὸνν Ἰηοοηβ ἴῃ ἴἢ6 ἢγϑὶ δῃηὰ βενθβηζῃ τποηίῃβ (χὶν. 18, 
20), ἴο δι Οἤευηρσθ 4150 ἰοῦ ἴῃ βαραίῃβ δῃὰ ἴῃς ογάϊηα τυ ΠΟῪ 
τηοοηβ. ΤῊ οδϑί ραία οὗ ἴδ ἴππεῦ οουγί νψγ)ὲὰ5 Κερί βῃι βἰχ ἄδυϑβ οἵ ἴῃς 
Με ῖκ (1ΠῈ οὐεῖ ννὰβ δἰνγαγβ 5ῃυ1), Ὀὰΐ ορεηθᾶ οἡ ἴῃμε βαρ Ὀαίῃβ δῃὰ 50 
οπ [86 πον πηοοῃβ (ψ. 1). Οἱ ἴπεϑ6 ἄδγβ [ῃ6 τ ησα σϑηηα ὈΥ ψαΥῪ οὗ 
ἴἢε Ῥουοῦ δηά δἀνδησβά δ5 [Ὧγ ἃ5 [ἴῃ ἀοοσ-ροϑβίβ οὗ [6 'ἴπῆδὺ σαῖθ, ΨΏΘΓΘ 
6 Ψψογβῃϊρροᾶ να ἴμ6 ρηδδίς μετα οἤεπηρσ [86 Ὀυτηΐ ἃπα ρϑᾶςθ- 
οἤετίηρβ (νυν. 2). Ὅε ραΐδ γτειηδϊηδα ὀρθὴ {11} [Π6 Ἔνθπῖησ. ὌΥΒΙ6 (86 
Ῥτίησα σου]ά σοΠΊΕ 5 ἴδ 5 ἴῃ 6 [ἢγϑβ!014 οὗ ἴΠ6 ἵππεῖ ραΐε ἴῃς ρεορὶβς 
βίοοά νἱϊπουῖ Ὀεΐοτα ἴΠπ6 'Ώποσ εαϑί ραΐα ἴο ψουϑῃΐρ (συ. 3). 

2. 2ογεῖ οΓ [παῖ σαΐε τυϊέδοιε] Ῥογοὰ οὗἁἨ [80 »αὶθ που. [Ιἰ ἰ5 

-φ 4. 

--Ὡ τς. 

ΓΞ 
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Δηα 5}.4}} κίαπα ὈΥ ἴῃ6 ρΡοϑβῖ οὗ [πΠ6 ραῖε, δῃηᾶ (ἢ ῥγιθϑίβ 5841] 
ῬΓΘΡάΓα ῖ5 θυτγηΐ οἤογηρ δηα Ὦϊ15 ρεᾶςε οἤεσγηρϑ, δηα ἢδ 
588} ΟΥΒΏΙΡ δὲ ἴῃ6 [γθβῃο]α οὗ [6 ραΐε : [ἤδη ἢδ 58}8}} ροὸ 
ἴοι ; δυΐ (16 γαῖα 5411 ἡοῦ Ὀ6 βῃυΐξ υη{}] ἴῃ6 δνβηϊηρ. 
ΤΑ Κον 156 ([Π6 ΡΕΟΡΙΕ οὗ (ἢ Ιαηα 5}4]] ἡγουβῃ!ρ αὐ ἴῃ6 ἄοοτ οἵ 3 
(Π15 ρψαΐθ. θείογσγα 6. ΓΟῈΡ ἴῃ ἴἢ6 βαῦθαίῃβ δηά ἴη {Π6 πὸν 
Ἰοοη5. Απηά [δα θυζγηῖ οἤετληρ (μδΐ τῃ6 Ῥγίησα 5}4}] οὔξεσ 
αηἴο (6 ΓΟΚῸ ἴῃ [Π6 βαρ αῖῃ ἀδγ «λαζ, δέ 5ὶχ ἰατὴρ5 ψιῖμουΐ 
ὈΪΘΙ δι, δη ἃ τα νιῖηουσς Ὀ]Θη 5. Δηά [Π6 τηρϑαΐ οβοτ- 
ἴῃς σλαϊ, δέ ἂτὰὶ Ἔβρῃδἢ ἴοσ ἃ τάτῃ, δηὰ [6 τηϑαΐ οβϑχιηρ ἔὺσ 
[6 ΙΑτὴ 5 ἃ5 ἢ6 5}4}} θὲ δθϊς ἴο ρῖνε, δηᾶ ἃ Πίη οὗ οἱ] ἴο δὴ 
δρῃἢδἢ. Απά ἴῃ [ῃ8 ἀδγ οὗ ἴῃ6 ἢδν τποοη 22 σλαΐ δὲ ἃ γουηρ 
Ὀ]ΠΟΟΚ πιτουΐ Ὀ]Θ ἢ, δηᾶ 51χ ἰαρ5, δηα ἃ τϑπὶ: [6 Ὺ 
5841} Ὀ6 σιτῆουΐϊ Ὀ]ΘΙ5ἢ. Απηᾶ ἢ6. 5Π4]} ῬΤΟρΡᾶσα ἃ πιϑδί 
οἤδυηρ, 8Δἢ ΘΡρῃΔἢ ἴοσ ἃ Ὀυ]ΠοοΚ, δηᾶ ἂῃ ορῃδῇ [ῸΣ ἃ σῶμ, 
δηά ἔοσγ ἴ[ῃ6 ἰδ δοσοσάϊηρ ἃ5 ἢϊ5 πδπᾶ 5}4]] δἴίαϊη πηΐο, 
Δηά ἃ πίη οἵ Ο1] ἴο 8ἃη Ἔβρῇῆδῃ. Αμπὰ ψῆεδη [ἢ6 ὑπηςΘ 5}4]]} 
επΐογ, ἢ6 5}4}} ρο ἴῃ ὃν ἴῃ6 ψὰὺ οὗ 16 ροζοῇ οὗ ζαξ ρμαῖε, 
Δα ἢδ 5}4]}} ροὸ ἔοσίῃ Ὀγ ἴῃς νὰὺ [βεγϑοῖ. 

υβο, 

νι 

ο, 

ἢ 

οο 

ἀϊβίσυϊς το ἀδοϊάᾶες ψμεῖμεν “του ἀεβοσῖθεβ ροτο οὐ ραίθ. [1 
Ῥοσοῦ, με ἴπ6 Ῥοτοὶ οὗ [88 ἴῃπεῦ ραΐε 18 τηεδῃηῖ, Ἡν μῖο ἢ Δ “τ ποαΐ,᾽ 
1.6. ἰονγατἀ5 ἴπ6 ουογῦ σουτί (Χ]. 31, 34, 37). 1 “νου γεΐεεϑ ἴο ραῖθ, 
ἴδῃ [μ6 Ροτοῇ οὗ ἴῃ οἰογ σαΐα ἰ5 τηεδηῖ. [Ι͂ἢ ἴῃ Ἰαἰεῦ σᾶϑα [ἢ6 ῥσίηος 
ψνου ἃ ογοβθ5 λα οὐδεν σουχί στοὰ [Π6 Ῥοτσοῖ οὗ 6 οὐΐοὺ σαΐα ἀπά δηΐεῦ 
[λε ἰῆηεσ σαία, οἷ. χ]ῖν. 3. ΝΕ ΠΟΥ 15 ἰξ σοχίαϊη ψῃεῖμοσ [ἢ6 “Ῥοκίβ᾽" 
αηὰ “γε 5}014 ἀγα ἴμοβα αἵ (ῃ6 ουξεγ δηά οὗ (6 ἱπΠΟΥ ραΐθ, οὐ ἴποβα αἵ 
186 ἐπα ορϑηΐηρ ἰηΐο (ἢ6 ΠΕ σουγί. ΤΠα τεσ ηῖςο 8] “ΓΠγοβΠο]4 ̓ ΙΔῪ 
αἱ {π6 ἰπῆδ δη4, Ἰπαϑιηιοἢ 85 ἴῃ 6 ἱπῆὴοτ ραΐθ ας ἴ26 οΟὐεσ σαί χὸ- 
νεῖβϑα (χ]. 6). [11 15 ροββίρίε (Παὶ {π6 ρυίΐηοθ νγαϑ δ] οσσεὰ ἴο δηΐου [86 
ἸΏΠΘΥ ραίονανΥ δηά δάνδησα ἴο {86 'ῆποῖ εηὰ οὗ ἰΐ 80 845 ἴο ἢᾶνε ἃ ἢ1}]} 
νίενν οὗ [6 ορεγδίϊοης οὗ πε ρῥυίθϑδίβ δ 1ῃ6 δἰΐαγ, νι οαΐ, ποννανου, 
Ὀεΐηρσ ρΡογτηϊεἀ ἴο 5εἰ ἢ ἴοοὶ ἴῃ {πε ἰῆποῦ οουτγῖ. [Ι͂Ὡ [ἢ ϊ5 σᾶθε “ρους 
ψνουϊα θὲ {Πδἰ οὗ [ῃς ἱῃπ6Γ ραίε (45 Α..). 

4--ὅ, Οη [πε ΞαὈΡα(ἢ ἴῃ6 Ὀυγηϊ- οΟβετηρσ 5141] δε δἷχ Ἰατῃηῦβ δῃηά ἃ 
Τ8πι, δπὰ [6 τη68]-Οἤ Ιησ δῇ ἜΡρῃΔἢ} οὗ ἤουγ ἴοσ ἴῃς τὰπὶ δηὰ τδί 
[88 ῥγίηςα {πἰηκ5 σοοά ἔοτ ἴῃς ἰδηλὺ5 ; δηᾶ ἴῃς [ἰθαϊίου ἃ Ὠΐη οὗ Ο]]. 

Ἴ. ον [ἢ6 πεν τπηοοηβ ἴπ6 Ὀυγηϊ-οὔευηρ 5}4}} 6 ἃ γουηρ Ὀυ]]ΟΟΙς, 
δη4 [86 581ὴ6 τη64]-οετίηρ δηά 1: θαϊοη 85 ἴοσ ἴπ6 βα δ. 

8,9. ΤὨο ραΐες ΌΥ ψῃϊοἢ Ῥυίησα δηᾶὰ ρεορὶβ 5}4}] σοΐὴβ ἱπ δηά 
δο οὔἱν Τα ῥγίῃοα 5}4}1 σοΐῃηβ ἴῃ ὈΥ̓͂ Αγ οἵ [86 Ροσοὶ οὗ ἴδ σαίδ, 
Δηά 5}4}}] σὸ ουὔξ ἴπΠ6 βϑαπὶὲ ἯΑΥ, 1.6. ΡΥΟΌΔΟΪΙΥ ἴΠ6 Ρογοὶ οὗ 16 'ΠΟΥ 
οαβδὶ ραΐθ, δΔη4 ἢθ 5}4]1] ρὸ Ὀδοὶς ἃ5 ἢς οπίεγθα, ψῇους ραϑϑίηρ Ἰηΐο 
[86 ἰηποῖ οουγῖ. Ὅηα Ῥδορΐὶθ 514}} ηοΐ σὸ ουἕξ ὈῪ ἴα σαΐε δἱ ψῃοἢ 
(ΠΟΥ σαῖς ἴῃ, Ὀαῖ ὈΥ̓͂ ἴπε6 ορροβίίε ραίε---ἰῃοδα επίετίησ Ὁ [86 Ν. 
θαῖα 5}8]} Ιεανε Ὁγ ἴῃς 5. δηὰ σοῃνουβεὶγ. 
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9 Βυϊ νῆξεδη [6 ρθορὶς οὗ (6 ἰαηᾶ 51.411} οοῦλς Ὀεδέοτε τῆς 

Ὶ 

4 

ο 

1 

Ν» 

ΤῸΚῸ ἴῃ ἴπ6 βοϊθιηη δδϑίβ, ἢ6 [ἢδί εηϊθγείῃ ἴῃ ὁγ ἴῃ 6 ψχᾶὺ οὗ 
(6 πουίῃ ραῖθ ἴο ψουβϑὮρ 514}} ρὸ ουὖἱ ὅν [ῃ6 ψὺ οὗ 16 
βου ἢ ραΐα; δηᾶ ἢδ ἴμαΐῖ δηΐοσεί ἢ ὁγ ἴἢ6 ψαγ οὗ ἴῃ βου(ῃ 
θαῖθ 50.8}} ρὸ ἔοτίἢῃῃ ὅν ἴῃ 6 ψἂγ οὗ ἴῃ. Ὡοσῖῃ ραΐα : ἢὯδ 58}4]} 
ποῖ ταΐυσῃ ὁ» ἴῇ6 ψὰὺ οὗ (6 ραΐε ψΠΕΙΓΘΌΥ ἢ6 οδῖης ἴῃ, Ὀαῖ 
5}4}} ρὸ ἔοσίῃ ονεγ δραϊηϑβίῖ 1, Απά [Πε ργίησθ ἴῃ ἴῃς στηϊάϑὶ 
οὗ τπδτὴ, ΘΠ (ΠΘΥ ρῸ ἴῃ, 5}4]} ργὸ ἴῃ; δηᾶ ψῆθη [Π6Ὺ ρὸ 
ουτῃ, 514}} σοὸ ἔοσίῃ. Αμπά ἴῃ [Π6 ἔεαβίβ δηα ἴῃ [ἢ6 βο] δι} 1165 
τὴς τηϑαΐῖ οβδγηρ 5.4}} Ὀ6 δὴ δβρῇδῇῃ ἴο ἃ Ὀυ]]οοῖΐ, δηᾶ Δη 
ΘΡἤ Δ} ἴο ἃ τϑῃ, δῃηά ἴο [6 ἰατ 5 85 6 15 8016 ἴο ρῖνε, δά 
ἃ Ὠϊη οὗ ΟἹ] ἴο 842ὴ δρῇδῇῆ. Νον ψ ἤδη [ῃ6 ῥγποα 5}4}} 
ΡΓΕΡΑΙΘ ἃ νου Ὀυτηΐ ΟΠΠΩρ ΟΓΥ ρεᾶος οἤδπηρς 
γΟΪ ΓΤ Υ αηΐο ἴΠ6 ΓΟΒΡ, 9,16 5}4}} [Πδῇ ὀρεῆ ἢ [ἢ6 ραῖς 
ταί Ἰοοκεῖῃ Ζρευαγά ἴπ6 εαβί, δῃηα ἢδ 5}4}} ργερδγα ἢϊ5 Ὀυγηΐῖ 
οἴεγηρ δηα ἢ15 ρεᾶςθ οβεγιηρβ, ἃ5 ἢς ἀϊά οἡ (ἢ6 5 δῆ 
ἄδγ : ἴδ ἢδ 5}4}} ρὸ ἔοσίῃ ; δῃᾷ δίϊεσ ἢϊ5 σοίηρ ἔτ οηέ 

ἐλε τοἷδρι7ι “κα: 5] δ Ῥοϊπῦθα 508.8018. 
10. «λα ρο 7ογί] 80 τηιχδί Ὀς τεαά, ἴἢ6 ῥηπος Ὀεΐηρ βυῦ]εοί. 

ΗδερΡ. ἰεχὶ τεδάβ: τυΐφς ἐδεν ρὸ γογίὰ ἐΐεν φδὐαϊ σὸ γογέ (1.6. Ῥτὶπος 
δηά ρεορὶε; 1. ἴο τῶδκε (ἢ ρ]αΐῃ βΌΡΡ]ε5 ορεέλεγ). ΤῊ ἰ5 ἃ 
ΨΟΙΥ υπηδίυγαὶ τεδάϊησ, Ἀκξδά ἴῃ οἰ ΨΥ ἴῃ6 νοχάβ σχθδῃ (ῃδίὶ 
[πΠ6 ῬΠηςΘ δΔηα Ρ6ΟΡΪδΘ σοϊηδ ἰῇ δηά ρὸ οι 5ἰτη]]!}1Δηδοι 5} γ. ΤὨΐ5 νου]Ἱὰ 
βισρεβὶ ταὶ (6 Ὑγουβῃρρίηρ οὗ [ἴῃς ῥγίησε δῃὰ ρεορὶθ γγχὰβ σοῃΐϊθηι- 
Ῥογδηῆθοὺῦβ ἢ ἰἢς δεῖ οἵ [ῃε ῥγίθϑδίβ ἴῃ οἤεγπηρ, δπὰ (παῖ θη (ἢ }5 
δοῖ νγχὰϑ8 ονεσ ἴπΠ6 ρβθορ]β ἀϊβρεζβθά δηά ἴῃ ρὑσγίηοε ἀδραγίεά. Τἢα ϑγγυ. 
[ο]ονεὰ ΌὈγΥ Οοτγῃ. τοδᾶβ: ὀφμεξ ἐδε 2γίρες ἐπ ἐλεὶγ γεΐάσί, ὧν ἐλδ ραΐε 
αὐ τυλέολ ἦέξ και ἦρε σλαϊ ἦξ ρὺ ομί---πηάϊηρ ἃ τϑρειὔοη οὗ ψ. 8, 
οἰνίηρ ἃ ἔγεεάοῃχ ἴο [6 Ῥτίηοα ἀεξηϊβά ἴο ἴῃς ρβορὶς (υ. 9). 

11. Οεμεῖαὶ τερσυϊαίίοη ἴῃ τερατὰ ἴο (86 τη68]-οβδηηρ, 1 5}.4}1 Ὀ6 
ἴῃε βαῆης Ὀοΐῃ δἱ ἴμ6 (βαϑίβ ργορεῖ (χὶν. 21, 25) δῃηὰ δἱ [86 βοϊδιῃῃ 65 
ΟΥ̓ βίδα ββᾶβοῃβ, 5ΒΌΓἢ 85 ΠΟῪ ΣΏΟΟΙ8, ὅζο. 

12. Ἐκσρυϊαιίίοη θη [86 ῥσυΐησα ὑγεβεηῖβ 8 ἔγεθ- 11} οἤεσίηρσ. ὍΤΠῈ 
δαϑβί (1ηη6τὴ ραΐα 5141} θ6 ορεπεᾶ ἔοσ ἢϊπὶ οὴ βσἢ Οσσδβίοηβ 85 Οἡ ἴῃ6 
ΒΔ ὈΡΔΙἢ5 πᾶ Ὡδ 7 τηοοηβ. Οἵ. 1,δν. νἱῖ. τό, χχχὶ. 28; ΝΠ. χν. 3, 
ΧΧΙΧ. 39; Πευῖ, χὶϊ, 6; Απὶ, ἱν. 5. 

18--16ςὉ ΤῊΕ ΠΑΙΙῪ ΟΕΕΕΚΙΝΟ. 

ΤΠοτα 5808] Ὀ6 ἃ ἀδὶγ οἤεσγίηρσ, ἃ ἰδ ἔοσ ἃ Ὀυγης- οθευίησ, ψἱ τ οηο- 
βίχι ἢ οἵ 832ὴ Ἔρῇδῇῃ οὗ ἤοιγ δηὰ [6 [Πϊἰγτὰ ρατὶ οὗ ἃ μίη οὗὨ οἱἱ ἔοσ ἃ τῃθϑδὶ]- 
οἤεγησ. ΤῊϊ5 514}} Ὀ6 ῥγεβθηίθα δνεσυ τηοσπΐησ, [Ι͂ἢ ΘΑ ΠΟΥ {{π|65 
ἴη6 ἀν οἤδπετίηρ ἰῇ Ῥγδοῖοα ἀρρθαῖβ ἴο να Ὀδθη ἃ Ὀυγηϊ-οἤδγιηρ ἴῃ 
ἴΠε τοσῃΐηρ δηά ἃ πιθα]-οἤἴεγιηρ ἴῃ {πῸ6 δνεηίηρ (2 Κίηρϑβ χνὶ. 15, οἷ, 
1 Κίηρβ χνῆϊ. 29, 36). [Ι͂πἢ ΝΌΠΡ. χχυ. 3, 8 1Π6 ΔΑ οἥεπηρ ἰδ 
ἃ ἸΑτῺ πιογηΐηρ τηὰ Ὄνεηίηρ, ψἱ ΟὨα-ἰθηῖῃ οὗ δὴ ἐρῆδῃ οἵ ἔουτ 

"-. 
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508}} δῆυϊ (τῇς. ραῖθ. Τπου 50]: ἀδιγ Ῥσαρᾶτα ἃ Ὀυγηΐ 
οὔετίηρ υηίο ἴΠ6 ΓΟΒΡ 97} ἃ ἰατὶρ οὗ ἴπ6 ἤσϑι γϑαῦ ψιϊμουΐ 
Ὀ]ουΞἢ : του 5Πα}] Ῥγεραᾶῦα 1ἴ Ἔν ΥΎ ποσηΐηρ. Απᾶ ἴδου 
50] ὑσθραῦα ἃ τηθαΐὶ οἤθ ΠῺρΡ (οσ ᾿ἴ Ἔν τλογηϊηρ, ἴΠ6 5: Χἢ 
2αγέ οἵ δὴ Ἔρῃμδῇ, δηᾶ ἴῃς {πϊγὰ 2αγέ οὗ ἃ πίη οὗ οἱ], ἴο 
[οροσ ἢ [6 ἤης ἤἥουτ; ἃ τηεαΐ οἴεγηρ σοη ηυ Δ }}} ὁγ 
ἃ. Ῥετρεῖυδὶ! οτἀϊηδησε υηΐο [6 ΤΟΚΡ. Τῆϊ5 5}4}} {6 Ὺ 
Ῥταράγα ἴῃ ἰδ, δῃὰ ἴῃ6 τηϑαὶ οἤεσγιηρ, δηᾶ [ἢ 01], Ἔν εἰν 
τηοζηϊης 207 ἃ σομίπι4] Ὀυτηΐ ΟΠΈΠΏρ. 

ΤὭι5 βαῖῖ (μ6 Τιοτὰ σοῦ; 1 [πὲ ρῥγποα ρῖνα ἃ ρἰξ υηΐο 
ΔΏΥ οὗ ἢ5 850η5, ἴπ6 ᾿ἰπῃεδηΐδησε [μοτθοῦ 5841} Ὀ6 ἢ15 βοηϑ᾽ ; 1ἴ 
“ἀαὼ ὅδε ἴμθῖτ ροββθβϑβίοῃ ὉγΥ ἱῃῃεπίδησθ. Βαΐῖ 1 ἢδ ρῖνε ἃ 
οἰ οὗ 15 Ἰηβεπίδησα ἴο οἠδ οὗ ἢ]5 βεσνδηΐβ, [ἤδη 1ἴ 5}4}} ὃς 
ἢ15 ἴο [Π6 γεᾶγ οἵἉ Πρ ογίυ ; δέϊοσ, 11 504} τεϊυσῃ ἴο ἴῃ 6 ὑπηςΘ: 
Ὀυΐϊ 15 ᾿ἸΠΠουϊδηοθ 5041} Ὀ6 ἢϊ5 8οηϑ᾽ ἔου [ἢθ. ΜοσθονοΥῦ 
[1ὴ86 ὑΓησΘ 51.411} ποῖ ἴὰκεὲ (ῃ6 ῥρξορ]εβ ᾿ημεογιίίδησθ, Ὁγ 
ΟΡΡσδϑβϑίοῃ ἴο {ἢπιϑδί Πθῖ οὐ οὗ ΤΠΕΙΓ Ροβ56ββίοη ; ὄμζ ἢ6 
504}} ρσῖνα ἢὶ5 8580η5 ᾿ἱῃῃεγιίδησε ουϊ οὗ ἢ18 οὐ ἢ Ροββεββίοῃ : 
[τη ΤὯὮΥ Ρδορ]ὶα 6 ποῖ δϑοδίίεσεα δνεῖν τδῃ ἔτοπὶ 5 
ΡΟΞΒ565510Ώ. 

δηὰ οηδ-ἴουτίῃ οὗ ἃ πίη οὗ οἱ] πιογτηΐηρ δῃὰ δνϑηΐηρ ἴοσ τγ68]-οἤοσίηρ ; 
ἴο ἜΘ 15 ἴο Ὀ6 δά ἀεαὰ οπμε-οὐτῃ οὗ ἃ Ὠίη οὗ ννὶπα ἴοσγ ἀυἹηκ-οβεσίηρ. 
ἘΖΕϊκ. πόύθοσα τγείειϑ ἴο ννἱη6 ἴῃ ἴμε οεγηρβ. 

18. “ἦσο «λαίζ...Ξγεέεῤαγε)] 1,ΧΧ. ἀκ «ἠαίί Ῥγεραζε; 50 0. 14. (ἱ. 
Χ]ν. 1ἤ. 

14. ' ἐο {φ»2671 ῬΥΟΌΔΡΟΙΥ 85 ΚΟΝ. ἴἤο χτιοἱβῦθῃ, οὔ, Ὀεβρυηκ]α (πε 
ης ἤοιτ. ϑοηρ ν. 2, «γοῤ-» οἵ [ῃ6 πίρῆϊ. 

10--18.ἍἩ ΟΑΞΕ ΟΥ ΤῊΕΞ ΡΑΕΙΝΟῈ ΑἸΠΙΕΝΑΤΙΝΟ ΑΝΥ ῬΑΚΤ ΟΕ ΗΙ5 

ΤΑΝΕ. ῬΕΟΡΕΚΤῪ ΤΟ ΗΙΝ 50Ν5 ΟΚ ΘΕΚΝΑΝΊΘ. 

1 σίνοη ἴο ἢὶβ 50ὴ5 ἴῃς οἷς 5041] τϑιηδίῃ ψ ἢ [ΒΘ 45 πεῖν ἴη- 
ποχϊίδηςσα (ν. 16); 1 σίνεῃ ἴο Δὴγ οὗ ἢὶβ βεγσνδηΐβ ἰΐ 5}4}} γενετί ἴο ἴῃς 
Ῥείηοα αἱ ἴῃ 6 γϑασ οἵ ΣΕΥ (ν. 17). 

11. γεαγ οὗ ἐόεγ1}}] πὶ Τεῖ. χχχὶν. 14 [06 γϑαγ οὐ ΠἸΡΕΥΥ 5 {πὶ 
οὗ ἴδε τεείηρ οὗ ([ἢ6 Ὀοπάβεγναηί ἴῃ {Π6 βενεητ γεᾶγ; δπὰ }}15 γϑαῦ 
ΤΔΥ Ὅς τηεδηΐ ἤεγο. Οἱ, 15. ἰχὶ. 1. Οἰδμεγνίβε ἴῃς γϑᾶσ οὗ 70Ό01]|66, 
τὴς διε ἢ γεᾶσ, 15 τείοσγεα ἴο, ν ἤδη 411} Ἰαηἀδα ρῥγορεοσγίυ [δὶ μαά θδβθῃ 
αἰϊδηαίοα τενογίθα ἴο 15 οὐἱρῖπαὶ οσνποσ, [,δν. ΧΧχυ. 10, χχνὶϊ. 24. 

ὀμέ ἀὶς ἐγριλεγίέαρες.. 1672} 1. Ὀὰϊ (ΟΥ, ΟἾΪΥ 85 ἴου) ἢ15 ἱπῃουϊίαποασ, 
᾿ΐ5 5οῇβ, 1ϊ 584}} Ὀ6 {ῃεῖγϑβ, 1.6. ἴῃς ρογίίοῃ οὗ ἢϊ5 ᾿πῃμουϊίδηοε νος {πὲ 
ῬΓΠΟΣ ΤΩΔΥ͂ Ὀεδῖονυ Οὐ ἢ15 50η5 5}}4}} Γεπγαΐπ {ἢ εἶτ, τὶ πουΐ τανεγίηρ 
ἴο ἴΠ6 ῥγίηοα (9. τ6). [,ΧΧ΄., ὅ.γγ. τθοσα οἰθδῦγ: ἐδέ ἑπλεγίίαροε οΥ Δΐξ 
“0715, ἴἴ 584}1} 6 [ἢ φ1Γ5. 

13 

14 

6 [κε 
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ι. Αἰἴογ, ἢ6 Ὀτουρῃΐ τη [Ὠσγουρῇ ἴῃς εμΐτγ, ἡ ΠΙΟἢ τας Αἵ 
[Πε 5146 οὗ ([ῃ6 ραίε, ᾿ἰπῖο [ῃ6 ΒΟΥ ομδηλ 6 Γ5 οὗ [6 ῥτγιθβίβ, 
ΜΠΙΟἢ Ἰοοϊκεα τοναγὰ ἴῃ6 πούίῃ : δηᾶ Ὀθμοϊά, ἴῃοσο τας 

29 ἃ. Ὀἶδοθ οἡ ἴἢ6 ἴγγὸ 51465 ψεδυναγά. ΤὭδη 5814 ἢ6 υηΐϊο πη6, 
ΓῊΙ5 ἐς ἴη6 ρῥίδος ψθοσα [Π6 ῥγθϑῖβ 5}.4}} ὈΟΪ] (ἢ6 ὑγθϑρα55 
οἴεπηρ δηά πε 5ίη οἤξπηρ, ΏΘΓα {ΠΕΥ 5841} θᾶ Κα τῃ6 τηϑαῖ 
οβεπηρ ; [παῖ Ζζεν ὈὉδαγ ἑάερι ἢοῖ ουἱ τηἴο [86 πἴοσ οουτῖ, ἴο 

21 5ΔΠ[ΠΠ γ τῃ6 ΡΘΟρΙ6θ. Τἤθη ἢ6 Ὀτουρῃς τὴς ἔογἢ ᾿ηἴο (86 
αἴΐοῖ σουτῖ, ΔηἋ4 οδυβεοα τὴς ἴο ρᾶ55 ὈΥ̓ ἴῃ6 ΟἿΣ σΟΙΏΘΓ5 οὗ 
[86 οσουγῖ; δῃηα ὈδΠοΙ]α, ἴῃ ΘΥΕΙΥ͂ ΘΟΥΏΘΙ οὗ ἴῃ6 σουγί Ζ΄έδγέ 

22 ΤΩΣ ἃ σοιγί. [Ιῃ ἴΠ6 ἔουγ σοιηεῖβ οὗ ἴῃ6 σουτί Ζάέγε͵ τῦέγό 
σουγία Ἰοϊηοα οὗ ἔοτΥ ομδίζς Ἰοὴρσ δηᾶ {Πιτ Ὀτοδά : [ἢ 656 

3 ἸΟΌΓ ΠΟΓΏΘΙΒ 20ε7γ6 οὗ Ο͵δ τηδᾶϑυγθ. Απά ζΖάξγε τας ἃ τοῖν φή 

19--246, ΤῊΣ ΚΙΤΟΗΕΝΒ ΕΟΚᾺ ΤῊΞ ΡΕΙΕΒΤΘ (δῦ. 19, 20), ΑΝῸ 
ῬΕΟΡΙΜΕ (στ. 21---24). 

Τῆς ἰϊο θη5 ἔου σοοκίησ ἴΠ6 δἷῃ δπὰ ἴγθϑρδβθθ οβδυίησ δηὰ Ὀακίησ 
ἰῃς τηϑαδ]-οἤεγίηρ, [ἢ ΠΟΥ τΐηρβ ἴο Ὀ6 Πσοπϑιπηεά ὈΥ [86 ῥγιοϑίβ (χ]ῖν. 
20). ΜΕΓα βἰιυδϊοα ἴῃ [ῃ6 ἱπηεῦ σουτί δἱ ἴἢ6 ἔυσίμεβὶ ρδᾶγὶ οἵ [6 οουτί 
νεσινψατά, ἰο ἴῃῈ ψεβὶ οὗ [6 ΠΟΙῪ (6115 (χ]ϊ. 1--- 14}, δῃὰ οὐ Ὀοὶἢ 
5ἰάθς οἵ ἴῃς ογθοίΐοη Ἷδ δὰ [ῃς “θυ άϊηρ᾽" (χ]Σ. 12, 13) ψὩΙΟΣ ΔΥῪ 
"δηϊηά [π6 οιιξθ, ΕἾσ. 3, 1 ὍΤηδ ἴθηοσ οουχί οἡ (6 ννεϑῖ τεδομδά 
Ὀδοὶς ἰο [ῃ6 Ὀουῃάδευ ννὰ}} οὗ ἴδ 6 ουΐοῦ σουτῖ, ψΏΙΟΝ οἡ ἴπαΐ 546 νγὰς 
[ὴ6 νν4}} οὗ [86 ἱππὸσ οουζί, δηά ἴῃ 6 ἴνγγο σοζῆεῖβ, Ν. δηᾶ 5., ἰδ6 
Ῥηεβίβ᾽ Κιϊοθηβ ψατε ρἰδοοά. Τὴδ ῥτορδεὶ ἰδ Ὀσγουσῃΐ ἴο ἴποβε. οἢ 
86 Ν. 5.46; ἴῇοξα οὐ {πὸ 8. ψϑσα βἰπιἶασ. 

19. ἀγορά ἐλέ Φ;:7}} ἴῃς δρέγαρεε τύαγ, νἱΖ. [ῃδξ τπλθηξοπϑά χ]ὶ. 9. 
ϑίῃος χ]ὶὶν. 4 ἴῃς ργορμεῖ δὰ Ὀεϑὴ Ὀείογτεα π6 ἢοιβθ.0. ΤὍΤδα ΒοΟΪΥ 
ΟΠμδΙΌΘΓ5 ἀγα ἴΠο56 ἀαβοσ θα, χ]]]. 1--ἤ1 4. 

α 2ἐαεό ον ἐλε ἔσο τἱ445] 8. ῬΪδοθ ἴπ 19 ᾿πποιπιοδὺ Ῥαστὺ οβυνασὰ; 
ἷ.6. δ ἴῃε6 νγεβίδθγῃ Ἔχίγει} τυ οὗ ἴῃς σουτί. [ἢ ΕἾΡ. 3 ἴῃς Κιῖσβεης, 1.1, 
5ῃου ἃ ΡγορδΌΪΥ ες εχίθμαβα Ὀδοὶς ἴο ([Π6 ν4]]. 

ἐο σαπείν ἐλέε δεορίε] ΚΓ. χ]ῖν. το. 
21- -24 ΤΠε ΚΙςΟΠΘῺ5 ἔου σοοκίηρσ ἴΠ6 5δου ς!4] τηθα]β οὗ [ἢ 6 ρεορΐβ. 

ΎΠμ656 ψοτα 5ἰιυαϊθα ἴῃ ἴ[ῃ6 ἔουγ οογησετβ οὗ ἴῃς ουΐεσ σοουτί. [ἢ δδοῦ 
οὗ ἴῃῆ6 ἴουγ σούμεῖβ νγγχὰ5 ἃ 51:14}} δῃοίοβαγα οὐ οουσί 40 οὐ ᾽ῖ5 Ιοηρ δπᾶ 
40 ὑτοδά (. 21, 22); ἀπά ἴῃ ἴπεβα γεσα βἰιπδίθα 1[ῃ6 Κἰιοῃεῃ5, ψἤσγε 
[π6 ““πχἰηϊπίοτβ οἵ ἴῃ πουβε,᾽ [8ε βυὐθοτγάϊπαϊς οἢῆς 15 (χ]ῖν. το--- 14), 
υοϊϊοα τῆς Ρξβορὶθβ οἰϊασίηρ ἴογ {(Πϑὶγ βου ῆοῖα] τ681] (ὕ. 23, 24), 
ΕἸρ. 3 Μ. 
ὅλ. εὐγ ς 7οέισ] Τῆς ἴδῃ “)οἰηεα ἢ ἰ5. οὔβοῦγε, ἢοΐ οσσπγγίϊηρ 

οἰβεαγῇογο ΟββίΌΪΥ : εποϊοθδεὰ οουτίβ. ΓΧΧ. ἀρρεαΐβ ἴο ἢδνα τεϑά: 
“»εαὐῤ (([μ6 νγοτὰς ἀϊον ἰῃ οἣα Ἰειετ). 

ἐάδδέ 2ο47 κογη167..} 11ἰ. 2η4 γομ7' 97 ἑλερε ἀαιί ομδ πιδασιζέ, ἰῇ γ Ὀεϊηνσ 
ἐς ἐλέφ εογμ27 5. Τῇδα ννογά ἴῃ [ἢ6 σούποῖβ, ΟΥΓ, Ποσμῃορα, 15 ἀοϊοιϊρα ἰὴ 
τ ΗΘ. ἰγααϊίοα ΟΥ̓ ρΡοϊηίβ. ονεῖ ἴἴ, αμὰ ποῖ τοηϊετοά ἴῃ Γ[ΧΧ. δηὰ 

υ]σ. 
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ὀωίηρ τουημα δθουΐ 1 (θη, τουηα δοουΐ {ποι ἔοι, δηάᾶ 
ἐξ τυᾶς τηδὰβ τοῦ ὈΟΙρς ΡῥΙασθβ υηάθτ (ἢ6 τοννβ τουηά 
δῦοιιί. ΤἬὨδη 5414 ἢδ υηΐο τὴθ, Τμεθε αγέ {Π6 ρ]δοθθ οὗ 34 
ΤΠ6τ ἴμδῖ ὈΟΙ], ΏΘΙα [6 τηϊη]δῖους οὗ [ῃ6 Ποιῖι56 5}.4}} Ὀοὶὶ 
[Ὡς βδογιῆος οἵ [16 ΡΘΟρΡ]δ. 

ΑΠἰογναγὰ ἢ6 ὈὉτουρῃΐ τὴθ ἀραῖὶη αηΐο ἴῃς ἄοοῖ οὗ ἴμε 47 
Πουβο; δηᾶ Ὀδθμοὶά, νγαΐειβ ἰβδιεὰ ουὖἱὐ ἴτοιη υὑηάογ ἴδ 6 
[Ὠγοϑῃο]α οὗ ἴῃς οιιδ6 δαβιναγα : ἔογ τῆς ἔοσγείτοηϊ οὗ ἴῃ68 
ἤουδ6 “2οοα Τοτυαγα (λ6 δαβῖ, δηα [ῃ6 ναΐθυβ σδίὴβ ἄονῃ ἴτουὴ 
ὉΠΔοΣ ἴσοι [ἢ6 τρῃϊ 5146 οὗ [86 οιυβε, δἱ [6 δου σἕδ οὗ 
ἴῃς αἰῖατ. Τἤδῃ Ὀσουρῃΐϊ ἢ6 τὴς ουὖἱ 9}, ἴδ ννᾶὰὺ οὗ ἴῃς ραΐε 

2383. ὙΤΠε ἀεσβογρίίοη 15 Ὀπεί, Τηδ “σον ἰβ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ποῖ ἃ 56 1165 
οὗ Ξξεραγαῖβ υυἱ]άϊηρβ τυμηΐϊησ τουπμά (ἢ6 οουτί, Ὀὰϊ ἃ σοῃίϊπαοιβ σΟΌΓ56 
οὗ ὈυΠ]αϊηρ, ἰῃ ν ὶοἢ δἱ ἴῃς Ὀοϊΐζοιῃ (“αηάογ᾽" [Π6 τον) γα γθοθβϑ68 
ἴῃ ΠΟ. ψνεσα ἴ(ἢ6 μεασίῃς ψμεῖα ἰμδ6 Ροῖβ ψεῖα δεῖ ἴὴ ΜΒ. [ἢ6 
βδογίῆςεβ ψεῖα σοοκρᾶ, Τῇ πραγ ὑϑ01.8}}Ὺ οοῃδιϑίθα οὗ βοπλθ βίοῃββ 
ΜΙ] ΐη πο [μ6 ὅτε νγὰβ ριυιῖ δῃά ὕροὴ ψΐϊσοἢ ἴῃς ροΐ ννδϑ 5Ξεῖ. 

24. ΤὨε ““ΤΪηἰδίουβ᾽ 4γ6 [Π6 συ οσάϊηδίε οβιοϊαἶβ---ἰῃς 1,ον 68. 

ση. ΧΙΝΙΙ. ΤῊΞΒ 5ΘΤΕΕΑΜ ΤΗΑΛΤ 990 0 ΕΚΟΜ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ. 

ΤῊΣ οδαρίεσ σοηίδιηβ ἔνὸ ῥατίϑ :-- 
(1) συν. 1--12. Τῇδ κβίγεδιῃ ἰδϑδυυησ ἔσοσα [ἴῃς ἴθ ρ 6, (δαὶ ἐου ]Ζοὰ 

[Ὡς ἀεβοσί δῃὰ ουεεϊεηδα ἴῃς νναΐοτβ οἱ (6 Ι)εδΔα 564. 
(2) νυν. 13--23. Τῆς Ὀουηάατίεβ οὗ [ῃ6 ΒΟΙ]Υ ἰαπά ; δηά [δ ρῥυίνι]ερεβ 

οἵ βίσδηρετϑ διἰδοῃϊηρ {Πϑιηβοῖνεβ ἴο [6 {Π 068. 
1--12. ὙΒε τίνοσ ᾿ἰδδαϊηρ ἔτοπὶ ἴῃς ἰερ]6. ΤΏδ ῥσοόορῃεὶ δὰν ἃ 

βίγθαϊῃ ἰβϑυΐηρ ἴσο Ὀδηθαῃ ἴῃ6 {Π γα 5} 0]4 οἱ ἴῃς ἤοαδ6, ἢ] ἢ ρυτγϑιθα 
5 ΑΥ εαϑίνγατά, ραβϑηρ (ἢς δ᾽ οἡ ἴῃς βου 546 δηᾷ θεηδιρίηρ Ἰηἴο 
{πΠ6 Ορδθὴ οὐ (δ τίρῃιϊ μαῃά οὗ [ῃς ουΐεῖ οαϑὶ σαῖθβ.0 Α τῃουβαῃά οὐ 115 
ἔτοτα ἴμε ραίβ ἴῃς τναΐειβ ψψεσε 8ηΚ16 ἄβερ, Ὀὰϊ 5ρεε! Υ ἴεν Ῥεσδῖς ἃ 
Τῖνεσ 50 ἀθορ ἰῃαὶ 11 σου] Ὀε οτοββεά οὨἱΪΥῪ ΟΥ̓ 5 ππχίηρ᾽ (υν. 3---5). Α 
Ἰυχυσδηΐ παίατα αἰἰεηἀ δά [6 σουγβα οὗ [6 5ἴγεδιῃ ; ἴγ6 65 στϑὺν ΟἹ ΘΥΘΓΥ 
5ἰάβ, δνδὺ ρθε δηὰ 1 υηίαϊ]ησ ἔταϊῖ, [πΠ6 ἰΙεανεβ οὗ νυ οἢ Ῥοββεββθά 
ἃ Βεδ]ίηρ νἰτῖμα (συ. 7, 12). ΤᾺΣ ἀεϑοχί ρῥίαςς ἴο ἴμ6 φαϑί Ὀθδσδηηα ἰγϑη8- 
[οττηθα, δπᾶ ἴῃ6 Ὀϊοσ σαίοιβ οὔ ἴ86 Ὠεδὰ ὅ64 ἰηΐο νηοῦ ἴῃς στῖνοῦ 
ἤοννε ᾿γοσα τηδάβ συνδεῖ, δηᾶ ϑυνασιηθα ν τ 16 Κὸ τῃς ρτεαΐ 5εα ἢ 
{πὸ ψεβῖ. ΕἸΒΒευηθη ρεορ]δά (Βὲ βῇοσες ἤοτη Εη-ροάϊ ἴο Ἐπη-ορίαϊμ ; 
ΟἿΪΥ ἴα πλαυϑῆθβ ὈΥ [ἢς 5θαβι ἄς σεπγχαϊηθα 5411 (νυ. 6--- 12). 

1. Ετοιχ (Π6 ουεγ οουτί (χ]νὶ. 23) ἴῃς ργορῇεϊ νγὰβ Ὀσουρὶῇί δραΐη ἴο 
[86 ἀοοτ οὗ ἴῃς οιιδθ. ΤΏθγα ἢ6 5840} νγαΐουϑ ἰδϑαϊηρ ἴσοι Ὀεπθαίῃ (ἢ 6 
{Ὠτεβῃο]ά οὐ (δε τρῃῖ, (πὶ 15 1ῃ6 βουτῃ 5ἰάθ, νι ϊο ἥοννεα δαϑβῖ, ρ858- 
ἱηρσ {Π6 αἰΐδτ ου [86 βου 5146. 

2. Τῇδε οαβίοσῃ ραίθς Ὀείῃρ 5ῃπὶ (χ]ῖν. 2, χὶνὶ. 1ὴ (ἢ6 ῥιόρβεῖ 15 164 
ου Ὀγ [μ6 Ν. ραΐε, τουηά ἴο ἴ[ἢς6 ουΐεγ Εἰ. ραΐς, δἱ ψῃ οι ἢ6 Ὀ6Π61α (ἢ 6 
βίγεατῃ δηιοῖρε ἰηΐο ἴῃς ορεῃ δἱ [6 5. 5146 οἵ [6 σαίδθ. 
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οι νατα, δηᾶ ᾿εὰ τὴς δδοιῖ ἴὴ6 ψὰὺ σμουξ ὑπο (6 
αἰΐενῦ σαί ὧν ἴῃ6 νὰν [ῃδϊ Ἰοοκοίῃ δαϑισαγά, δρᾶ ὈδΠο]ά, 

3 616 τδη οἷ νγναΐειϑ οἡ (6 τὶρῃϊΐ 5:146ὅ. Αηάᾶ ψῇἤβδηῃ [Π6 τηδη 
(αὶ δα τὴ6 πα ἴῇ ἢ15 δηᾶὰ ψϑηὶ ἔοσίἢ θαϑίσυσγα, ἢδ 
ΤΩ ΑΒΙΓΕαῖ ἃ τποιβδαηά συ 115, Δηά πὲ Ὀτουρῇῃξ τὴς (Ὠγουρῇ 

416. ψαΐεις ; (ἢ6 ναΐθιβ 2097 5 ἴο ἴῃ6 δ4ηκ]65. Αρϑῖη Π6 
τηθαϑυτεα ἃ [ποιιϑαηά, δηα Ὀγουρῃξϊ τὴς τὨσουρῇ ἴδε ννδίειβ ; 
([ἢ8 ψαῖθιβ 1079 29 ἴῃς Κηεεβ. Αραΐῃ [δ πηρξαϑιγεαᾶ ἃ 
[Πουβαηᾶ, δηὰ Ὀτουρῃϊΐϊ τὴ6 [Ὠστουρἢ ; (Π6 ψδίοθυϑ τῦθ7 6 ἴο [6 

5 ἰο]η5. ΑΠογναΥα ἢδ πηοαϑδιυσοα ἃ ἰποιβαηά : ση4 22 τᾶς ἃ 
ΓνοΥ ἴῃδῇ 1 σου]ὰ ηοΐ ρᾶ55 ΟΥ̓́ΕΥ : ἰοῦ [Π6 νδίεσβ 6 στίβθῃ, 
ΜΑῖΕΙΒ ἴο βίη 1η, ἃ τἶνοσ (μδὶ σου] μοὶ Ὀ6 ραββθά ονεζ. 

6 Απᾶ ἢδ6 5414 υπΐο τη6, ϑοη οὗ τλδῃ, ἢαϑὶ μοι βθθῃ Ζάζε ἢ 
ΤΏδη ἢ Ὀτουρῃξ τΏ6, Δηα οδιιβεα τη6 ἴο ταίασηῃ ἴο ἴῃ6 ὈΠηΚ 

γοῦ 186 νε. Νον ψῆρθη 1 ἢδά τοίυσηθα, ὈθΠο]ά, δἱ {πὰ 
ὈΔηΚ οὗ [ἢς ΓΙΝΘΙῚ 2067. 6 ΨΕΙΥ͂ ΤΏΔΩΥ ἴτε 65 Οἡ [86 ΟἿ6 5146 δηὰ 

8 ΟἹ ἴπε οἴμοι. ΤὭρδη βα1ἃ ἢ6 υπΐο τη6, Τῆθ56 ψαΐθεϑ 155ι16 
ουὖϊ τοναταὰ (ἢς εαϑὶ σουηΐγυ, δηαὰ ρὸ ἄοψῃ ἰῃΐο [Π6 ἀσδεσί, 
Δηά ρο ἰηἴΐο [86 568 : τυλίοξ Ὀεὶηρ Ὀτουρῃξ ἔοσίῃ ἰηΐο [ἢ 568, 

ο ἴΠ6 ψαΐθιβ 5ῃη4}1 Ὀ6 ἤβαϊθα, Απὰα 1ἴ 5}4}1] οοπα ἴο ρ855, ὥλαζ 

ὉΥ 2.ὲ τυαν ἐλαέ ἰοοζεί} ΜΏΔΟῺ Ἰοοϊκοῦ, νῖΖ. (δ σαΐα. 
8. Α ἰδπουξαπά ουἱῖ5. ἔγοτα ἴἢ6 ρΙαοβ οὗ δβεγρεηοα [ἢδ νγαΐθιβ Ψ ΈΥῈ 

ΔΗΚΙ6Ὲ ἀδερ. 
4, δ. ϑυοσοσδδῖνα τηθαθυσοηηδηΐβ βῃοννεα 4 ἀσρίῃ ἴο (86 Κηθεβ, [ἢ 6 

Ἰοΐῃ5, Δπα θη Δ}}ν δὴ 1 ρΆβ5α Ὁ] 6 γῖνεσ. ὙὍὙΠα ψοσζά σχεπαεγεα “ σῖνεσ᾽" 15 
[ῃ6 υϑυὶ οἠξ ἴοσ ““Ῥτοοῖκ᾽᾿ οζσ ψγδάυ, νἱζ. ἃ βίγσεδῃ 1 115 νδ] 6} ΟΣ 
ΟΥρΕ. 
6. 20 ἐδέ ὀγίμα] Ῥεῦθαρβ: δίοηρ [86 Ὀγηκ. σεῦ 15 ὈτΤΟΟΪς ΟΥ 

ὙὙΔΑῪ 85 Ὁ. 5. 
Ἴ. Βοῖμ Ῥδηὶβ οὗ ἰῇ6 ψδάγ, 85 ἰβ Ἔνεῖυ μεσ 566, ψοσα σονογοά 

νὶ ἢ {τδ 68. 
8. Τῇε ἀϊτγεοϊίοη οὗ ἴδε βίγελιη νγὰ5 βαϑίννατά, ἰονναγἄβ [86 σερίοῃ 

ΨὨΙΟΝ 15 ἀσβοχί, δηά ἰονγασάς (ηἢ6 Ὠεδά 968. 
264 φαφέ εορτεγι17,}} 11. οἶτο]θ, οσ, οἰ δέγίω, ἴῃς βαὴθ ψοζὰ δ Ο811166 

(15. ἰχ. ). Οἵ Τοβῆυδ χχίὶϊ. το, 11, “ἴΠ6 οἰτουϊίβ οὗ [ῃς Τογάδῃ. 
«εγη10 ἐΐέ ἐἶεεεγ] ᾽η8 ΑΥ̓ΔΌΔΙΗ, ὙΠαΐῖ 15 ἢονν οδ] δα (ῃ6 μον, ἴδε ἀς- 

ΡῬΓεϑβϑίοη οὗ (ῃ8 Τογάδῃ νδ]]ου, [ῃς Πϑεδά ὅεα, δηά βουϊηννατά 8ἃ5 ἴασ ἃ5 ἴῃς 
συ οἵ Ακαρα; Πδεαΐϊ. 1. 19 1. 17; 7ο5}. χυὶ. 18. ΤΏ ““56ε84᾽ ἱπἴο 
ψὩ]σ ἢ τῆς νναίετβ ον ἰ5 ἴῆς Πεδά 568. ᾿ 

ὀγοράξ γογίά ἡμίο ἐΐξ 5.4] ΤῊδ σοπείγαοίίοη ἰ5 ἀϊῆουΪ. ἘῸΣ ““ἰηῖο 
(μ6 564 1,ΧΧ. τεδὰ “1}6 νναΐεχβ.᾽" ΤΠηὶῖ5 ψουἹᾶ πεοοβϑιαῖθ ἃ δισί που 
σἤδηρα: ἰηίο ἴῃ6 56α, φερέο δε δέ, ναῖθιβ, δῃὰ [86 νναΐειβ, ὅσ. ; 50 
ζοσ. δἰΐζοσ ὅυχσ., ρυϊγι ἃ νναΐθσϑ. 
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ἜνΕΥν τϊπρ (πδὶ ᾿ϊνεῖῃ, ψ Ώ]οἢ τηονείῃ, ΜΠ Θύβοσνοσ [ἢ 6 
ΤΙΝ ΘΙ5 5041] σομ6, 5Π8}} ᾿νε : δῃᾶά [ἢθτα 5}.4}} Ὀ6 ἃ νϑῖὺν ρτεαὶ 
τυ τὰδ οὗ ἔξ, Ὀδοδιιϑο [656 νναῖο 514}}] σοϊηδ {116 Υ: 
ἴοσ [ΠΥ 5}4}} Ὀ6 Πεδ]ὶβὰ ; δηᾶ δνεῖν ζάξζηρ 51.4}} να ὙΠ Ποῦ 
[ῃ6 τίνοσ οομηείῃ. Απᾶ ἰΐ 514}} σοΐὴβ ἴο ρ855, ζάαζ ἴῃ6 
ἤϑῇεΙβ 5}4]]. βίαῃπάᾷ ὑὕὑροὴ τ ἔἴτομη Εη-Ῥ6 6] ἄνθη τπηΐο 
Ἐ-ορ]αῖτα ; [ΠΥ 5041} θ6 ἃ ρδοθ ἴο βρτεδᾶ ἔογίἢῃ ἢθίϑβ ; 
{ΠΕῚῚ ἤβἢ 5}4]} Ὀ6 δοοογάϊηρ ἴο {π6|γ Κἰπάβ, 45 [ῃ6 ἢϑῇ οἵ (ἢ 6 
δῖεαῖ 8564, θχοθεαϊηρ τδηγ. Βυΐ (ἢ6 ΓΤ Ρ]Δσο5 ἰῃογθοῦ σσ 
ΔὨα [6 τηϑγίϑῃθ5 ᾿μογοοῦ 5}4]] ποΐ Ὀ6 Πεα]θᾶ : [ΠῸῪ 5841} Ὀ68 
δΊνΘη ἴο 5411, Δηα Ὀγ [ἢ τῖνοσ ὕροη ἴῃ6 ὑδῃκ [ῃεγεοΐ, οἡ 
1Π15 5146 δῃὰ οἡ ἴμαὶ 846, 5.4}1] στονν 411 ἴγεεβ ἔου τηθϑδί, 
ΜΏΟ56 ἰεδΐ 58}.4]} οί ἔθ, πϑιῖ 6 Γ 564}} (η6 ἔτ τΠμοτθοῦ 6 
σοηδυϊηθᾶ : 1 5}4}} Ὀτηρ ἰογἢ τὸν ἴτυῖ δοοοζάϊηρ ἴο ἢ]5 
Τ᾽ΟΏ ἢ 5, Ὀδοδίι56 {ΠΕ ῚΓ ναίει [Π6Ὺ ἰβϑυ θα ουἱ οὗ [Π6 5 ῃ ΑΓ : 

9. 6067.) ἐλίριρ΄.. »ιουεζλ] ΘΥΟΣῪ Ἰνῖπρ οσθαῦυσο Ὑ Ὡ1ΟῺ Βυγασιηθὶ (οΥ, 
στα ροί). ὙΤηδ ψοτγά 15 υϑεᾶ οὗ {δ βιηδ] ]οσ δηΐσαδὶβ, ραυιου 1 ]γ ἴῃ 6 
5:28 16 Ὁ δαιδίὶς ογεδίυσεβ-- --ἤθβα 50 .4}} οοίης ἴο 11 δηὰ ϑννῦαὰ ἰῇ (Π6 
νναΐεσβ οἵ (ῃῆς θϑεδὰ ὅεα. ΤΆ Ϊ5 568 5 ἘπΌτευ ἀεϑιϊαϊς οὗ ᾿ἱέε. 

ἦε γήνεγς σὐαΐ εο»!6] ἴΐτ.- ἴὰς δυο γίσος. Τῆς ἄσα] ἰς ἀϊβῆουϊ! ἴο 
ἐχρ δίῃ; υυχχΧ, οἷὴσ. ὍΤῃε χεργεβθηιαϊίςοη 15 ἀϊθαγεηΐ ἴῃ Ζεϑοἢ. χῖν. 8, 
ΠΟΥ ΟἿ 5[Χθᾶση ροῦβ ἴο (6 1)6Δ4 868 δηὰ δῃοῖμεσ ἴο ἴῃ ᾿γεβίεγῃ 86ᾶ. 

ὀεεαιδέ ἔζέεέ τυαίθ795} “ἰτ ἀϊβετγεηῖ Σηἰογραποίίοη : τι] πᾶ οὗ ΠΒᾺ ; 
ΤΟΥ ὝὮΘΙΣ [1.980 ὙΔύΘΣΒ ΘΟΙ16 ΠῚ ΠΘΥ ΠΟῪ (πε ν ἴσους οὗ (86 564) 5181} 
ὯΘ 0810 δηᾶ π079 5811 ὯΘ 116, ΕΣΌΠΘΙΒΟΟΘΥΟΣ [9 ΣΟΙ ΘΟΣΊΘΊΙ. 

10. Ἐπη-ρεάϊ, [πε πιοάεγῃη Αἴη [Πὰγ, Κια᾽ 5. νν6]}, οἰ ἐπδίεὰ δρουΐ ἴῃ 6 
τηαϊὰά]ς οὗ ἴῃς. ννϑϑί βῆογε οὗ [6 θϑεδὰ ὅε4Δ. Ἐπ-θρ]αΐπι Ὧδ5 ποῖ Ὀθθῃ 
ἸΙἀδηπεά ; ἰἴ ΡΥ ΔΌΪΥ Ἰὰγ Ν. τοννατὰ (ἢ του οὗ ἴῃς Ἰογάδη. [{ ἢδ5 
"αθὴ βυρροβθα ἰο ὈὲῈὲ Αἷῃ Ἐδβηκαῦ, ἈοὈίηβοη ἰϊ. 489ς. ΤῈῈ ποσὰ 
ἀἰἔδυβ ἴῃ βρε]]ἕηρ ἴσο Ερ]δίτη, 15. χν. 8, οὶ ΡΟ ΔΌΪΥ ἰαῪ ἰο (Π8 
βου ἢ οὗ {Πα 568. 

11. ὝὍΠὮΕ τρᾶγϑῆθβ δτουηὰ [(ἢ6 564 514}} ποΐ Ὀ6 ςνεοϊοηοά, Ὀυῖ Ἰεἢ 45 
ες ἔοτ αἀἱρρίηρ 5411. Ὑῆε 5δ]ἴηεβθϑ οὗ ἴῃς ϑεδα 868 ἰ5 ἀπα ἴο ἴῃς 5ίταία 
οὗ 5411 τος κ5 νῇῃϊο ἢ συχγουηά ἰξ. 

12. αεεογαΐγρ 19 ἀξ τπορι 5] ΘΥΘΙΥ το. ἘΕῸΓΣ ἰβϑιδά, 1βδβθ. ΤΠ 
(τἰΐ οὗ {πός6 ἔχθος 504}1 ποῖ “"Ὅ6 σοηξυμηθα᾽ ἱ.6. [αἴ]; 11 5141] ΤΟΠΘ 
1561 Ἔν σῪ τοί, δηὰ [ες ἰεανες 5041} 6 δνοὸὺ στθθὴ δηὰ ροββεββ ἃ 
Πρα]ησ νἱσῖαθθ. 5. ἱ. 3; σον. χχὶϊ. 2. 

ΤῊϊ5 Βεδυ 1] τεργεβεηίδίίοη οὗ [πε Ββα]πρ' βίσεδῃι, Ιδϑυϊηρ ἔσο (6 
ἘΠΒῈ Δηά ἐεγ]ἐἰζίηρ ἴῃς ἀσδεσὶ 85 ψν}61}} 25 οῃδηρίηρσ [ῃ6 Ὀϊίεσ νναῖθιβ 
οὗ ἴῃς ϑεαά 8568 ἱπίο βνβεῖ, 50 ἴμαΐ {ΠῈ } γίεϊὰ δρυηπάδηϊ 5ιιίδηδηῃςε ἰο 
Τη6ῃ, ζαϑίβ ΟἹ βοὴβ πᾶῖιγαὶ δπά βοιηδ βρ: ἴδ] σοποσρίϊουβ σοΙηπιοῃ ἴῃ 
Ἐ 26 ΚΙ61] 5 ἄαγς. Οηδ πίυγαὶ ἔδοὶ νγὰβ ἴἢ}}5, (δῖ [Ποτὲ νγὰβ ἃ ἰουηίδί ἢ 
σοῃηροῖεα 8 [Π6 ἰδτηρ]6-8}}}, (πῈὲ ψναῖοιβ οἵ ψἘ]ΟὮ [61] ᾿πῖο [Π6 νδ]] 6 Ὁ 
οαϑὶ οὗ ἴῃς οἱἵγ δηὰ τηδής ἴπεὶσ Αὺ ἴονναγάβ [86 568; δῃᾶ Ἰἰοῃρ ἐγὰ 
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δά (86 τὶ τΠοσθοῦ 5}411} Ὀ6 ἴοσ τηϑαΐῖ, δῃὰ [6 Ἰοδῦ τποσοοῦ 
ἔογυ τη θα]οη6. 

:1 Τῆς βα]ἢ (ἢ6 Τιοτά ΟΡ; Τἢ15 «λαλί ὧξ ἴῃε6 Ὀοτγάεσ, 
ΠΘΙΘΌΥ γα 5}4]} ᾿η απ ἴ[Π6 ἸΔηα δοσοσάϊηρ ἴο ἴμε ἵψεϊνα 

(μϊς [τὰς (6 σοπι]α νναίεσϑ οὗ (15 Ὀγοοῖς, (ῃδί βονεά ίαβί ὈῪ ἴῃ ογδοῖθ 
οἵ σοά, μαά ἰυγηϊβῃεδα ογθο δ ἴο {Π6 γγορῃδίβ (15. νἱϊ. 6). ϑυςῇ 
τναΐοιβ 1 ἰ(ἢς δαβδὶ ατὲ ἔς βοῦτγος οἵ δνειυ Ὀ]εβϑηρ ἴο θη. Τῆα τε]!- 
σίους σοποθρίϊοηβ ἃγα ἢ 85 ἴμ656 : (δὶ Τ᾿ εῆονδι Ὠϊτη56]Γ 5 [6 ρῖνευ 
οἵ 411 Ὁ] βϑιηρβ ἴο τὔθῃ, δῃά ποτ 5 ργεβεῦος 4]} Ὀ]εββθίηρβ ον. Ἧς 
γγὰὰβ ὯΝ ὑγεβθηΐ ἴῃ ἢϊβ ΠῚ] 655 δηὰ [οὐ δυεσ ἰὴ εἷς ἰ(σρ]6. Ηδησσ ἴδε 
ῬτορΒεῖ 5665 ἴῃς Ἰ1{ε- ρ᾽νίηρ βίγεαπι ἰβϑιια ἔσο {ῃ6 Ξδῃοίιδιυ. Αποίθεγ 
ουττεηὶ ἰάοθα ννὰβ ἴῃδΐ ἰπ ἴὴ6 τερεηεσγαιϊίοη οὗ θη, ἤδη ἴμ6 ἰἀΌθγηδο]ς 
οὗ αοα νὰ ψι ἤει, οχίεσηαὶ ἡδίαγε νουἹὰ α]σὸ Ὀ6 ἰταηξῆριγεά. 
ΤΠδη ΕΥΘΙΥ σοοά νου Ὀδ6 επ)ογοα δηὰ ἴμοσε ψου]Ἱὰ 6 Ὧο τῆοσα ουἹ]] 
ΠΟΥ οὐγθ6. Τα ἀαθροτὶ ψου]α Ὀ]οββοῖ {{κὸ ἴπ6 τοβο, δηά [86 δοϊὰ [δὶ 
αἰοτεοίϊ γε ννᾶ5 ἰβουρδὶ ἔγχε 1] σου] Ὀκ δοσουπίεα πο Ὀεΐϊογῦ ἴδῃ ὈυΞἢ. 
Τῆς Ὀδίζϑη ἰαπά ἰονναγά (ἢ δαϑὶ δηά (ἢς [ἴδ γ νναΐεγϑ οὗ [86 5δεᾶ ψεσε ἃ 
οσοῃίχαάὶοιίοη ἴο [86 1464] οὗ δῇ δχίθγῃδὶ παΐυαγε β θβαυνιθηΐ ἴῃ 411 ΠΕΓ 
αιίβ ἴο τῆδῃ ἴῃ (ἢε 6] ονϑῃρ οὗ ἀοαἂ. Τμετγείοσε ἴῃς ἀδϑοσῖ 5841} Ὀς 
δ 1264 ἀπά [ἢ6 νναίετβ οἵ [8ε 5εὰ ἢθα]θά, δηά 81}} [πῖηρβ τηἱηϊβῖοσ ἴο 
τὴΔη᾽5 ροοὰ. Βιυῖ ““ροοὰ᾽" ἴο ἴῃς [5γαθ] 6 ννὰς ποὶ δχοϊυϑίνοὶυ ΞΡ τ- 
4], 1 νγὰϑ 8150 τηδίθυαὶ. 11 νψουα Ὀ6 δῃ Εὐσοσ ἴο τεραγά [ἢ15 [6111}12- 
ἰηρ, Πεδ]ϊησ βίγεδιῃ ἰὼ (ῃς Πρῃΐ οὗ ἃ σεσα 5υταῦο] ἴοσ Ὀ]εϑϑίηρβ ψ ΒΙΟἢ 
νὰ 04}1 “βριἴι4].᾽ [5 ψε}} διε ἴῃ οἴμευ σοπῃποχίοηβ ἴο Ὀ6 βυοἢ ἃ 
5Υ1Ὰ 00] ; Ὀυἱ ἴο ἴαἶκα 1 50 πεῖα ψου]Ἱᾶ Ὀς ἴο ονδύβῖερ ἴῃς Ἰ᾿ἰτὶῖβ οὗ [86 
ΟΙὰ Ταεβίαπιθηϊ δηὰ δηςοὶραίθ ἃ Ἰἰαΐεσ τενεϊαϊίΐοη. Αβ γεῖ ἴδε [5γὰ- 
Εἴ Πα πο σοποερίίϊοῃ οὗ ἃ ἰταηβοαπάθηϊ βϑρῆδγα οὗ δχίϑίδησε [οσ πΊθ ἢ 
ἴῃ [6 [ΕΠ] 5 ΒΙΡ οἱ σοά, 5ιιοἢ ἃ5 γε ἤδιὴθ βδεάνεῆ. Μδηβ ἔῃ] δροάδ 
Ἔν ἢ ἴῃ ἢὶ5 ρεχίεοϊ βίαϊς νγὰβ σοπβί δε ἴο Ὀε 511} οῃ ἴῃς εασίῃῃ. Οοὰ 
οαῖηθ ἀονῃ δηᾶ ἄννοὶὶ ἢ τηξῆ  ἸΏΘἢ ὍοΙῈ ποί ἰτδηβϑίαἰθδὰ ἰο δϑϊάς 
νι σοά. Βιυῖ οὐδ ργέβεπος ἢ τηθῃ ΟἹ δαί σᾶνα ἴο εαγίῃ [δε 
αἰςΠΡυῖες. οὗ ἤδανθη. Ὑεῖ τηδη᾽5 πεεάς χεπηδιηεά, ἀπά (οα 5 ργεβθῆσβ 
νγὰ5 ἴπ6 βοῦγοα οὗ 411 [ῆρθ ὨΘΟΟΒΘΑΙΥ ἰὼ ΞΌΡΡΙΥ ἴμεΩ. ἌΝ εα δε μδά 
[6 πεοάξι! Ὀ]εββθίηρα [ῃ6 Ιϑγδεῖϊῖε δα ἴῃ ἀκα [86 ἰοἶκοῆβ δῃᾶ [ἢς 
βδοζδιηθηΐς οἵ ἀοά 8 ἔδάνουσ δηὰ ργέβϑεποα ψ ἢ ἢἷπα ; δῃά σοηνεῦβεὶυ 
ψΏσδη Οοά ννὰς ΠΕΑΥ Ὠἴμὰη Ὧ6 νγὰ5 δϑϑισγοα (δὶ ἢ6 5ῃοι α ψδηῖ ἢ0 σοοά 
Κυϊηρ (Ρ5. χχχίν. 9). 

138. -21, ΤῊΞ ΒΟΟΝΡΑΚΙΕΒ ΟΕ ΤῊΒΞ ΝΕ ἩΟΙΥῪ ΤΑΝ. 

Οπ [86 δαϑβὶ (6 Ῥουηάδευ 5411] Ὀ6 ἴῃς Γογάδῃ ἔσγουλ Ηδζαὺ Εποη οα 
[6 ποτ ἴο {Π6 5411 568 οὐ (86 βουϊΐῃ, ἔου ἴῃ (86 [πὸ οὗ τοςιὰὔοη (ἢ 6 
Ῥτοχγηϊβεὰ ἰδηὰ 5}8}} θ6 οοηβηδα ἴο Ῥαϊθβεϊηα τγεϑί οὗ ἴῃς ]οσγάδη, δο- 
σοτγάϊηρ ἴο ἴῃ6 οἴ βυγοσῃ Ὀγ ἀοά ππίο [Π6 ἰαίῃεῖβ (πῃ. χὶὶ. 7, χὶϊῖ. 15, 
ΧΥΪ,. 8, ΧΧΥΪ. 13). Οη [86 νεϑβὶ [6 Ὀουπάδιυ 584}} θῈ (86 Μεάϊϊζεττα- 
ΠεΔῃ 58εΔ. ΤΏα Ὀουπάδσιθβ οὐ ἴῃ6 Ν. δηά 8. ἂζὲ ραυα αΥγ ἀεβησά, 
16 ἰονηβ Ὀεΐηρ τηθηςοηθα ΕΥ̓ ῬΏΙΟἢ [Π6Ὺ τὰη, Ὀαὶ [ἢ6 Ρ]αοαθ πδπιθὰ 
Ὁ͵Ὲ τ] ΒΓ ἀρ κηον. Τηδ Ὀοιπάδχγίεβ ἀσγὸ ἰη [᾿6 τηδΐῃ ἴδ6 βϑτηθ 85 
ἴδοκε Ἰαἰὰ ἄοννῃ ἴθ Νύτη. χχχίν. 

ἫΝ 
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{065 οὗ [5γ86] : [ὈὉβθρὴ “ἀαΐ ζαῦέ ἔτυο Ῥοτίίοῃβ. Απᾶ γε 
50.811 ἱῃῃοτι 1ἴ, Οὴ6 85 Ψ611} δἂ5 δηοίμογ : 1.67 γιζριρ᾽ [6 ΜΘ ἢ 
Ι Ἰιθα ὑρ ταῖης μαηά ἴο ρῖνα 11 ἃηΐο γοῦγ (ΔΙΠ ΕΓΒ : δηά [}}15 
Ιαπὰ 5}4}} (4}} πηΐο γοιι ἴοσ ἱηῃουιϊίδηοθ. Απά [15 σἀσί 
ὧς ἰῇ6 Ὀοτάογ οἵ [86 ἰαηᾶ τονψᾶγὰ ἴἢ6 που ἢ 5146, ἔγοτη [ἢ 6 
δτοδῖ 568, ἴῃς νὰὺ οὗ ΗΠ] οη, 8ἃ5 γ122: ροὸ ἴο Ζεάδᾶ ; Ηδιηδίῃ, 

138. Τῇε {δε οἵ Τοβορἢ, Ῥεΐησ σοηροβοα οἵ ἵνο ρτεϑαῖ [Δ111}165, 54]] 
ἢανα ““Ῥογίοηϑβ,᾽ 1.6. ἔνο Ἰοῖβ (ρούῆδρβ ἐμαὶ βῃου]ά θὲ τϑδά). Τθοτα 
5{1}1 τετηδι ηδα ἱννεῖνα 1065, [Ποτείοσα, ανθὴ θη 1ενὶ ψγ85 ργονϊ ἀβά ἴοσ 

᾿ΌῪΥ [Πδ βδογεὰ Τεγυτδῇ οὐ οἰὐ]δί!οη. 
1δ. ΤῊΣ πουίβεγῃ οσγάεσ. Το ἔτο δηάᾶς οὗ [ἢ πε οἵ ἀε] πα τοη 

οη ἴῃ Ν. ἃζὸ ἴἢ6 στεδαΐί 5βθὰ οἡ ἴμε ψεβὶ δῃὰ ΗἩδζαῦ Εποῃ οἡ [με βδϑί. 
ΤῊΣ [ἴῃὴ6 Ῥάβϑβθβ ἔγοῃλ νγεϑί ἴὸ δαϑί, θεπάϊηρ, ἰονναγάὰβ 115 τευτηϊ δι οη δἱ 
ἰεαϑὶ, ἰονγαγάβ 5.8. Ιῃ ἰ(5 ψὰὺ ἰΐ 5Κιγίβ [6 τευγουυ οὗ Ἡδιηδῖῃ δηᾶ 
ιῃαἱ οἵ θϑαπιδβουβ. 

ἄς θη ρῸ 0 Ζεησα] Τὴ ψ. 20 δῃὰ χὶνι. τ [ἢ6 τεδάϊηρ 15 “85 οὔθ 
βοσίῃ ἴο Ηδιηδίι,᾽ Α Γεαυθηΐ ρῆτγαβθ, βοσηθίἑπηεβ γεηδεγεα “1η6 δηϊεππρ 
Ἰηΐο Ηδτηδί᾽ (758. ΧΙϊϊ. 5), ΟΥ “ἴῃς εηζετίηρ ἰη οὗ Ηδηλαῖῃ ἢ (Τὰ. 11}. 3; 
1 Κι. νἱϊ!. 65), οὐ “(πε επίγαηςς οὗ Ηδηδί ̓" (ΝΡ. χχχῖν. 8). ἴῃ 
1 Κι νἱῖϊ. ὅς ἴἢε ρῆγαβε βϑθεῖηβ ἴο τθδῃ ἴῃ βουίμοση ὈΟΙΠΟΔΥΥ οὗ 
Ἡδηναῖῃ. ὕηίογιηδίοὶν τἴῃῈ ροϊηΐ οἡ ἴδ6 νεβίεση 568 τοῦ ψὨϊοἢ {ἢ 6 
1π6 5ἰαγίβ 15 ποὶ βρεοϊβεά, δ5 ἴῃς 5ἰϊυδίίοη οὐ Ηδίῃ]οη 5 ὑπκηονη. 
ΤῊδ δηΐγαησα ἴο Ηδηγαί τουδὶ Ὀ6 ΕἸ ΠΕῚ [86 τηουτἢ οἵ [86 Βυκᾷ΄, (Πς 
στεδῖ ρ]αίη Ὀεΐννεεῃ ἴῃς Γἰραπι5 οἡ (ἢ ὟΝ. ἀπά ἴῃ Απιεϊ-ΠἸἰθδηυς οη τῆς 
Ε., ὉΥ ψὮΟἢ οπε ροοβ Ν. ἴο Ηαδτηδίῃ, οἵ ᾿ΐ τηιϑὲ Ὀ6 {8 ρ]αίη Ὀθίνθθη 
[ἢς Νοτγίῃ δπὰ οὗ (Ὡς 1 θαπὺβ δηὰ ἴἢς Νυπαὶ ΠΥ ἢ τηουηίαϊηβ, ορθηΐϊηρ 
ἴτοια ἴθ 56ὰ δῃηά γυηηίηρ οδαϑὶ. ΤῊ ψουἹα γον {[Π6 Ῥουπάδτυ-" η6 
ποῖί οὗ ΤΙῖροΟΙΪὶ, δηὰ βου οὗ Ατναά. 1ῃη 7οϑβῆ. χὶϊ!. 5, [πε Ἰαπά οὗ [ῃ68 
ΟἸὈ 165, 1.6. Οερ4] (ΒΥὈ]05) ἴο {πῸ Ν. οὗἁὨ Βείγυϊ, ἰ5 τεραγάβα 45 ρατί οἵ 
15.8.6] ̓5 ροββεδϑδίοῃη. [Ι͂ἡ Νυιῦ. χχχῖν. 8, ψἤθσα [η6 πογίμογη Ὀουηάδευ 
ἰ5 ἀαβοσ θεά, {πε τεδάϊπρ 15 [ἢ6 “ δηίγαποα οὗ ΗἩδιηδίῃ,᾽ Ζεάδά Ῥεΐϊησ 
ταθηϊ]οησά αἰϊεγνναγάς. Ἐχοαρὶ ἴῃ τ (ἤγοη. ν. 9 (6 ρῇγαβα ἰ5 ΟὨΪῪ ἀδοϑὰ 
οὗ Ηαδιηδίῃ. Ἐο]]ονίηρ χὶν!. 1, δηὰ Νυτρ. χχχίν. 8, ἴῃ6 ρΐδος οὗ 
Ζεάδά δπὰ Ηδιδίῃ την Ὀε σμδηρεά, 45 ΠΧ Χ. 4150 βεεπὶβ ἴο πᾶνα τοδά 
Πδιηδίῃ Ρείοτε Ζεάδα .---Ἴ 5“ Απα [15 5}4}} Ὀ6 ἴῃ 6 θουηάδτηγ οὔτἢ 6 ἸΔηά : 
οὐ (δε Ν. 5146, ἔτοτλ ἴῃς στεαῖ βεὰ ὉΥ (δε νψὰὺ οὗ Ἡδβίῃ]οπ, ψἤετα (Πα 
ὙΆΥ ροσίῃ τπίο Ηδιηδίῃ, Ὁγ Ζεάδα, τό Βοσγοιϊηδῃ, ϑιγαίση, ὑῃ οἢ 15 
Ὀείννοεη [Π6 Ὀογάογ οὗ ᾿ϑαπιάβοιβ δηὰ [ἢς Ὀοτάετ οἵ Ηδιηδίῃ, Ἄνθη υαπΐο 
ἨζΖαυ- δι κου, ΒΟ 15 Ὀγ {πῸ Ὀοτάεσ οὗ Ηδιιγδη.᾽ [1 να σου] Ξυρ- 
Ῥοβε [6 Ἐ}Υ ἴο Ηδιρδίῃ ποὶ ἴῃς βουϊπεσῃ οπς ΟΥ̓ ἴῃς ρ]αΐῃ οὗ σα ϊα 
ϑγτῖα, Ὀυϊ [6 νγεβίθσῃ οἠὲ ἴσοιῃ ἴπε βεὰ ἴο ἰῃες Ν. οἵ ΤῊΡοΙ, Η δ ἢ]οη 
τηῖρῃϊ Ῥε [6 τηοάδοσγῃ Ηεϊίεϊα (ΕΟὈϊ βοὴ ΜΆΡ, 1852). Ζεάαά Βα5 Ὀδθῃ 
ΒΙΡΡΟΞΘα (ο ΡῈ ϑαάδά, 3. οὗ Επηεϑα (Η μ]5) δἀπὰ ποῖ ἔδλγ ἔγοπῃ ΕἸΌ]δἢ. 
νι Βεογοῖμα, οἵ, Βεσοιμαῖ, 2 ϑδγη. νἱϊ}. 8. ἴῃ ΝΌΏΩΡ. χχχίν. 9 ΖΙρηγαῃ 
ΒΘΘΙῺ5 ἴο ΟΟΟΟΡΥ͂ ἴΠ6 ρ͵ἷαος οὗ Θί υγαίτη ογθ. [πη ΝυΡ. τῆς Ἰη6 ἀρρδδῖβ 
ἴο τη Εἰ. 85 δ 85 Ζεάδα, δῃηὰ ἰἤξη ἴο σῆδηρδ 115 ἀἰτεοϊίοῃ ἴο {πε ἦ, ΕἸ: 
ἴϊ εης αἱ Ηδζαν ἔπδῃ. 
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Βοσοίῃδῃ, Θ᾽ γα, ννϊοῇ ἐς Ὀθίψθθη [ἢ6 θογάογ οὗ Πδηγᾶβοιιβ 
δηα [86 Ὀογάεγ οὗ Ηδιηδίῃ ; Ηδζαγ- δί[σοῃ, ψν ]οἢ ἐς ὈγῪ 186 
οοᾶϑῖ οὗ Ηδυτδη. Απάὰ τς Ὀογάδσ ἔσομλ ἴΠ6 564 5}4]1] Ὀ6 
Π14Ζᾶῖι-Θηδῃ, ἴ6 Ὀογάρυ οὗ ᾿δαμῃγάβουβ, δηᾶ [ἢ6 ποι ποσιἢ- 
Ψ ΔΙΑ, δηὰ τῃ6 Ὀογάθγ οὗ Ηδηγαίΐῃ. Απά δάξζς ἧς τῆς. ουτ(ἢ 
5Ϊ46. Απά (6 βαβί δῖε γε 5Π4}} τηϑθᾶβυγα ἔτομχ Ηδυσαη, δηᾶ 
ἴτοπη ἰϑαϊηδϑοι5, δπα ἔγοῖλὶ ΟἸοδά, δηὰ το ἴῃ6 ἰαπᾶ οὗ 

11, ΤὨδ νεῦβ6 γερϑδῖβ Δηα βυ 5 ὉΡ τ. 15, 16, ψ! ἢ σρθοΐδὶ γοίεσθηςσα 
ἴο ἴῃ6 σουηίτία5 ᾿γίῃρ οὐ ἴῃ Ν. οὗ [δ᾿ Ὠοσίβογη Ὀοσάοσ οἱ ἰϑγϑὲ]. [Ι͂ἢ 
Ψ. τ Ηαζαῦ Εμοη ἰβ Ὠδιηθά 85 [6 δχίσγθ τ υ οὗ [86 Νουίπεγῃ Ὀουπάδτγγ, 
ἴῃ ν. τό Ηκδζαν μδίς κοι (π6 τά 4]6 Ηαζαυ). ὍῊΘ ρῥἰδοθβ ταυβί Ὀς ἰάδη- 
τὶς], ναί μον Βαι Κοη Ὀδ ἃ τηϊβγεδαάϊησ οὐ ποί. ΤΧΧ. σοϑάβ ϑδυηδῃ, 
(οἀ. ΑἸεχ. Επηδη, δηά ἴῃ χ]νἹ]. τ, ΝΠ. χχχῖν. 9, ΕΠ ΠΟ ΠοΓα 15 5ρε} 16 
Επδη. ἴῃ συ. ι6 [Βε ρῥἷδοε ἰβ βαϊά ἴο 6 οἡ ἴῃε ὕογάεγ οἵ Ηδυγδαη. Κζ 17 
ΤΊΔΥ τοδὰ : ““Δηα 50 [6 Ὀογάδγ 5}4]}1 θὲ ἔσοτὴ ἴῃ6 5θὰ ἴο Ηδαγ Εποῃ οἡ 
[ἢ6 Ὀοτάοσ οὗ ᾿δμδβουβ, δηα που πουίνναγαβ (ῃε Ὀοτάσσ οὗ Ηδιηδίῃ: 
(815 15 ἴδ που 546 " (τοδάϊηρ ζές 45 ν. 20 Δῃά ροϑϑῖ]γΥ ψὶτ Ομ βϑίοῃ 
οὗ αμῶ Ὀεΐοσα “Ῥογάοσς οὗ Ηδπι)αῖῃ,᾽ νοσὰβ νψαπίηνσ ἴῃ Γ,ΧΧ.). ΤΕΣ 
Ὀουηάδγγ ἰ5 ἢγϑί βίαι ρεηδγα!ν ἂς σοϊῃρ ἔγτοιῃ {με 5εᾶ ἴο Ηαζασ Επδῃ, 
δηά [δ ἴῃ ἴἢ6 σοῃίγασυ ἀϊγεοίοη ποτίῃ, ΗἩδιηδίῃ Ὀεΐηρ ἴῃ σου ΠΥ ἴο 
[8 Ν. [{ἰ5 ποῖ σοί ἴμαἱ Ηδιυτγδῃ 15 ἴῃς αἰπίτοί ον 850 οδ]]6ἀ, Βαϊ 
ἴι 15 ρστόραῦ]θ. ΝΥ εἰζβίεϊη (Π)ε]. Ῥβδὶγτὴβ 111. 420, Εδίοηδβ Τγδῃβ.), ἰἀεη- 
ἢ65 (ἢ6 ν]]Π]ᾶρε οἱ Ηἰδάαγ αἱ {πε Εδϑὶ ἰοοὶ οὗ Ηδσαοη νἱ Ηδζας Εηδῃ. 
Ιῃ 411 ΚΘ Ποοά [ῃς δὰ οὗ ἴῆ6 Ὀουμπάδσευ ᾿ἰπα 5 Ὠδγεδθουίβ; ἴῃ Πεαῖ. 
.11. 8 Ηδγοη ἰ5 ἴῃ6 που μοχητηοβὶ ροϊηϊ οὗ οοπαϊαϑῖ, μα ΕΖεὶς. νου]Ἱὰ 
ΡῬΙΟΡΔΌΙΥ ἔο] ον ἰηϊ5. ὙὨδ πουίθογῃ Ὀουηάδτυ (ο]]ονγεα δὴ εδϑίου 
σοῦγβα ἔτοτὴ ἴῃς 56α, Ηδιηδί ᾿γίησ οὐ ἴδε Ν., [ἤδη ἃ βου ΠΕ ΠΥ οοῦγθα 
Πανίηρ Ὠδπιᾶϑοιβ οἡ ἴῃς Ε;., ΕΠ] 11 ἰεγιηϊηδίςα αἱ Ηδζασ Εποὴ Ὀεΐννθθῃ 
᾿αιθδβουβ δηὰ Ηδυσαη. Βιῖ δἱ ψῇῃδὶ ροίηϊ οἵ ἴΠ6 568 ἰΐ βἰασίθάα, δῃὰ ἴῃ 
ναί Ἰαϊ τὰς [Π6 ᾿ἰπε ἴο ἴῃς εαβὶ τῇ 5 οὔβουσαε: ἜἘδμαε 1ΔθηςΠοβδίϊοηβ 
οἵ Ηδί βου νἱτὰ Ἠδεϊίεἰα δηὰ οὗ Ζεάδά νὴ ϑααδὰ ψου]Ἱᾶ σίνε (ἢ6 ἰδι1- 
46 οὗ Ετηεεα (Η οὨ15), ψϊοἢ 15 ΨΘΙΥ ΔΥ Βουίῃ ; 5ε6 Ροσγίεσ,  ξγ7υε ὕξαγ:- 
ἴ,, αριαδο δ, 11. 354. “42. αι τῆὰᾶρ. Μοτε ᾿{κεὶγ [6 Ῥσορδοὶ ἐδηςϊθα 
1ὴ6 5ἰαγηρ-Ροίϊηῖ οἡ [86 ὟΥ. ἴο "6 δοιυΐ Τγτςε. 

18. ΤῊ δαβίθι Ὀοσάοσ. 
ἴῃ σν. τό {Ππ δαβίταοβί ροϊηΐ οὗ {π6 ποσί Ὠογάδσ νγὰβ βαϊά ἴο ὈῈ Ηδζδαγ 

Εποη οἱ [86 Ῥογάοσ οὗ ἤδυσαη. Τῆς Ε. Ὀουμάδιυ ν}}] [Πογείογα βίδγί 
ἔτομι [8ἷ8 ροϊηῖ. Τα νεῖβα τῇδῪ τε: ““δηὰ [6 εαϑί βἰάε: ἤοότῃ Ὀ6- 
ἔνθοη Ηδυγδη δηὰ ᾿δλδϑοιβ, Ὀεΐσθο Αἰϊεδὰ δηᾶ (6 Ἰαηά οὗ [5γβ86] 
5841} Ὀ6 (86 Τοτάδῃ, ἔγοπι (6 (Ποτ ἢ) ὈουΔΙΥ ἴο ἴΠ6 δαβίθσῃ 568, Ἔνθ 
πο ΤΆχΩΔΣ ; [ἢ 15 15 ἴΠ6 δαϑβί 5146.) Τῆς Ἰΐης 5ἴαχίβ ἔγοη Ηδζασ θη, 
ἃ. ῬΪδςος ᾿γίπρ ψΒοσα ᾿Παμηηδβοιβ ἀπὰ Ηδυγδη δάϊοίϊῃ ομα δῃοίποσ (νυ. 16). 
[ηϑιοδά οὗ Ηδζασ Εοη, όσγανεσ, (86 ρΡοϊηΐϊ οὗ οοπΐδοί θεΐνγεθη Πδτμδ9- 
οἰι5 δηὰ Ηδυγβϑὴ 15 ηδπηρα 85 [86 βίδγηρ-ροὶηί (ΟΣ [86 ἰαϑὶ ἵννο φτερεόδεῃ 
τεδα ὁδηξ δῃὰ φόφρ). Ετσοσὴ (Ὠΐβ ροὶπί [86 ᾿ἰπα γιπβ βουτῃ; [15 σοῦγϑα 15 
ἴμε Τογάδῃ Ὀεΐνεεη ατ]οδὰ δἀπὰ ἰῃς ἰδηά οὗ ϑτϑαοϊ. ὉΤμδ ογάδν Ηδυτγδῃ, 
᾿αγλδβουβ, ΟἸθδὰ ἰβ δης σαὶ ἱποοσηρυθῃθηβιῦ]α (οσΣ Ηδυγαμ ἸΔῪ 8. οἵ 
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5τ861] ὃν Τογάδη, ἔγοπῃ ἴῃ 6 Ὀογάθυ υπίο ἴῃς δαϑδί βδεαἜ.Ό Απά 
᾿Ζηϊς5 ἧς ἴῃ6 δαϑδί οἱἄθ, Απαᾶ [6 φοιυτῇ 5146 βουϊῃνατζα, [ΤΟΙ το 
ὝΤδιηδι φύση ἴἰο (ἢ6 ψαΐθιβ οὗ βἰπἶ 1 Καάθϑῃ, 276 τῖνοσ ἴο 
1Πη6 ρτεαΐῖ βεα.0 Αηά 2ήάζ ἐς [ῃ6 βοιῖῃ 5146 βουϊῃννατά. ὙΤῇδ :ὸ 
γεβῖ δια αἷδὸ σλαζ ὁξ ἴῃς ργεαῖ 566 ἤἴοῃ ἴῃ6 Ὀογάσσ, {1} 
Ω 7147: ΠΟΙ 6 ΟΥ̓ΘΓ ἂραϊηβδὶ Ηδηγαῖῃ. ΤῊΙ5 ἐς (Π6 νγεϑί 5146. 
50 514]} γε ἀϊνάς [Π15 Ἰαπᾶ πο γοῦ δοσογαϊηρ' ἴο (ἢ6 {Π|065 «ἱ 
οὗ [ϑγδεὶ. 

ΑὨΑ 1ἰ 5841} σοπγα ἴο ρ855, ἐλαξ γε 5}4}] ἀϊνι δ 1ἰ ὁγ 2οΖ ἴου 25 
Δ ΠΕ Πίδησα ὑηΐο γοιῖι, ἀηα ἴο [Π6 5ἰγδηρεῖβ [ἢδϊ 50] ΟΌΓη 
ΔΙΏΟΩρ᾽ γου, ψ ἰς ἢ 584}} θαρεῖ ομ] ἄγθη ἀπλοῆρ γοῦ : δηα ἴΠδῪ 
5041 Ὀ6 υηΐο γοιι 85 Ὀοΐη 1ἢ ἴῃ6 ΟΟΥΠΓΥ δίλοηρ ἴῃς 
οὨ]άγεη οὐὗἨ [5γ86]; [ἢδῪ 584}} ἤδνε ἱπῃοηΐδηοε ἢ γοὰ 
διηοηρ ἴἢ6 {065 οὐ βτ86]. Αηά ἰΐ 514}1] οοῃπῆα ἴο 888, 93 
δαί ἴὰ δὶ {Π06 1ὴ6 5. ΔΉ ΕΣ 5ο]ουσγηδίῃ, [Π6γ6 51.4}} γε 
ρῖνε ἀζηι ὮΪ5 ᾿Ἰπῃουδηςθ, δαῖτα (ἢ6 Τιοτὰ σΟ}. 

Νον [ἢ656 476 ἴῃ6 πδίηθβ οὗ ἴῃς ἰπΠ065. ΕἸοπ τ[ἢ6 ὩοτᾺ 48 
δηα ἴο [πε οσοαϑὶ οὗ [πΠ6 νψὰὺ οὗ Ηδίῃ]οη, 85 0216 βοϑίῃ ἴο 

Πατηδβου5) 1 ΟΝ. Ὀὲ (ο]ονεά. Τα ρῆγαβε “"γὰ 5}8]] τηϑαϑιγο᾽" 15 πο 
ἀουδί ἃ τι ββρο  ]ηρ ἴου ““αηἴο Ταηλαγ᾽" (ΧΧ. ὅ5γχ., ἡ ἴοσ 2), ἔτγοια ψ ῃϊοὶ 
(6 βου τπογῃ Ὀογάευ βίαγίβ ἴῃ ὅ. 19. Ταιηδὺ μτο Δ Ό]Υ ἰὰν 5. οἵ ἴῃς Ι)ϑεδὰ 
5ε4. ΤὨς Οποχηδβίίΐοοη (Εἀ. Ζαραγαΐξ, Ὁ. 85) 5ᾶγΥγ5: Ομ ἀδγβ ᾿ΟυΓΠΘΥ͂ 
ἰοτὰ Μδιηρβὶβ 85 γοὺ ρὸ ἴο Αο]1ὰ ( Ε]41}) ἔτολ Ἡβῦτοη. Ἐοδίηβοη 
Ἰάθηῖῆε5 Μαῃιρϑὶβ ψἱ τ} Μα]δίηα, πῃ ἢὮϊ5 νίενν οἱ ΜΠ}. 

19. ΤῊδ βουίογῃ ὈῬουπᾶάατγ. Ἐδξδά: ““δπά (6 βου: 46 βουϊηνγασά : 
ἔτοτῃ Ἴδιηαῦ οἡ ἴο ἴΠ6 'ναΐοτβ. οἵ Μεηροι- Καάδθϑῃ, ἰο (ἢ ὑχοοῖς (οὗ 
Ἐργρῖ), δῃᾷ υπίο [86 ρστεαῖ βεα; (Πἰβ ἰ5 (ῃΠ6 βου 5ἰάβς βουϊηνατγά.᾽ 
Τῆς ἀο]τϊτδιϊοη οἡ ἴμ6 5. 15 τῆοσε {}}Υ ἀεβουι θεὰ Νυτῦ. χχχῖίν. 3---ὶ 
7οβῇ. χν. 1-4. ὙΠεῖς Κδάεβθῃ 15 οδ᾽εὰ Κδάδϑῃς- Βαγηεα, ἤεγε Μει- 
Ὀοίἢ Κδάεϑῃ (εἰδενμοσε Μεγθ4}), ;.6. νγαῖειβ οὐ σἱσῖζ οἵ Καάοϑι, Νυμλῦ. 
Χχν]. 14. ΤΠ τοοΚ οἵ Εργυρί ἰ5 ἴδε ῆδααγ εἱ Αὐίϑῃ. Τῆς Ἰΐης βιγικίησ 
[15 Ὀσοοῖκκ ἔο!]οννβ 115 σουτβα ἴο [6 568. 

20. Τῆς ψΨεβίεσῃ Ὀουπάατγ--- ἀπά [6 ννεϑὲ 5146: [ἢῃ6 ρτϑαΐ 568, 
ἔχου ἴΠ6 (ϑου 1} Ὀογάθσ 85 [28 δ5 οὐδῖ ἀραϊηϑὶ ΨΈτῈ ομα σοθῖμ απίο 
ΗἩδηλδί ; [ἢ 5 5 (ἢ νγεβί οἷά 6. 

21. 283, ΤὨς Ἰαπά 50 Ὀοιπάεα 588}} ΡῈ ἀϊνϊἀε δαυδ}ν διηοπρ (6 
{Π065; δΔηά 5ἰΓΔΏρεΓβ βοὐουγηϊηρ ἴῃ 5γδ6] 51,41} ἰηῃε πὶ γυ5ῖ 45 ἴΠ058 ὈΟσῃ 
ἴῃ (ῃ6 ἰαηά. Ὑὴδ 5(γΑΠρΡῈΓ 584}} μαναὰ ἷβ ἱπῃεΐδποα διηοηρ [6 τη6ηὶ- 
Ὀεῖ5 οὔ [με {06 ἴῃ ψΏΙΟΝ Πα 5ο)]ουΓΠΒ. 

(ΓΗ. ΧΙΝΙΙΙ. ΤῊΞ ὈΙΘΡΟΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΤΕΙΒΕΒ ΙΝ ΤῊΕΞ [ΓΑΝὈ» 

(1) συ. 1---7. Τα {Π065 ποτίῃ οὗ [ῃς βαοσεὰ οὐ]αίίοῃ οἵ Ἰδῃηά. 
(2) τυν. 8---22. Τα οδ]αϊίοῃ ἰῃ ἰϊ5 νασίουβ αἰν 5] Οἢ5 : οσ ἴῃ ρυθβίϑ, 

[16 1,ενἰΐεβ, [26 οἵ δηά [δ ῥχίηςθ. 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 23 
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Ἡδιηδίῆ, Ηδζαι-θηδῃ, ἴπΠ6 Ὀογάθγ οὗ ϑαϊηδϑοῦβ που νψατζά, 

ἴο ἴῃς οοαξὶ οὗ Ηδηηδίῃ ; ἔοσ ἴἤ658ε δὲ ἢϊ5 5465 δοαβδὶ σπμά 
4 ψεβῖ; ἃ 20γίΐϊογ 790γ ὮΔῃ. Απά Ὀγ ἴῃς Ὀογάθγ οὗ Ὀδηῃ, ἔτοιῃ 
3 ἴῃε οδϑὶ 5146 υηΐο [ἢ6 ψαβί 5:46, ἃ 2ογίδονι 707 Αβϑῇῆει, Απὰ 
ὉΥ [6 Ὀοτάοσ οὗ Αβϑῇεσ, ἔτοτῃ (6 δαϑδί 5146 Ἔνθ υηΐο ἴδε 

4 οϑί 5ἰάθ, ἃ 2ογείορ 790,7, ΝΡ 4]. Απᾶ ὈΥ ἴῃς Ὀοτγάδσ οὗ 
ΝΑΡΙΑΙ1, ἔτοπὶ 6 δαδὶ διάβ. πηΐϊο ἴῆ6 ψεϑὶ διἄβθ, ἃ 

( 8) τυ. 43-.29. ΤῊ {Π065 5ἰἐυαἰεα κου οὗ ἴῃς οὈϊδίίοι. 
(4) σ΄. 3ο0---35. Τμε ραῖεβ οἵ ἴῃ οἰ(γΥ. : 
ΑΙΙ (δες {π|065 ἀγα ΠΟῪ βει δα οἡ ἴῃς ᾽αΜεβὲ οὗ (δε Ἰογάδη, Τῆε Ἰαπὰ 

5 αἰν᾿ δοα ᾿πῖο Ζοηθ5 στυηηϊηρ ἴγοσῃ Ε'. ἴο ὟΥ. οἵ (Π6 σουηίτυ, ομα οὗ ψ Ὡς ἢ 
(4115 ἴο {πε Ἰοὶ οἵ βαςῇ ἰτῖὶδεὲ. Τῆς ἀϊπηδηβίοηβ οὗ (86 Ζοῃβ ἃζὲ ποὶ σῃεη- 
Εοηρά, πεῖῖμογ 15 ἰἤθγα ΔΩΥ ἱπαϊοδίίου ψΒοῖμοσ ἴμε στϑαῖεσ οσ 1655 Ὀσοδ ἢ 
οὗ {με οουπίτυ ἔγοτῃ ἴῃς [ογάδη ἴο (6 5εᾶ τγᾶβ ἰἅκϑὴ ἰπίυ δοοουηῖ. Τῇθ 
οὈ]ιίοη οἵ ἰαπά ρίνεῃ ἴο ἴπ6 ῥγίεϑίβ δῃά 1,ονὶΐεβ ἰΑῪ ποῖ βί του ἐπ [δς 
ταὶ ἀ]ε οὗ [6 σουηΐχγ, Ὀαΐ ἴῃ ἴΠε6 πεϊρῃ ουτῃοοά οἵ [οπιβα]δπι, απ ἔδεσε- 
ἔοτε τπλοσὸ ἰονναγά [6 βουτῃ ; ἤδησθ βονθὴ {Πῦ 65 αἵε ἰοοδῖθα ἴο ἴῃ 6 ποσῖμ 
οὔ τῆ οδ]αιίου δῃὰ ἥνε ἰο με βου οὔ 1, Οὗ [δε {Πῦ ες Ὀεγοηά Ποτάδη 
[06 μα] οὗ Μδῃαββθῆ ἰδ πον υπϊιοὰ νὰ ἴῃ6 οἴμεν ΠΑ], ἐοιπτηΐϊηρ πα 
{τἱρα, δηὰ γεοεϊνὶηρ οἣθ ροσγίίοπ; ψῃΐα Οδά δηὰ δυθθη τὲ ρτγονι ἀςὰ 
Ὑ{ΠῺ πον βου ]οπηϑΐ5, [ἢ 6 ἔοσιηθυ ἢ {Π6 ὀχίγζοσῃα βου, δηᾶ ἴΠ6 Ἰαίίοσ ἴῃ 
16 ποτίῃεπι ΠΑ] οὗ [ῃ6 σουπίτγ. 78 δῃὰ Βεη)απιῖὴ σἤδηρε ῥΐδοαβ, 
[6 ἔογηλοσ ᾿γίηρ᾽ ἴο (ἢς ποτίῃ οὗ {(λε οὨϊδίίοη δῃηά (ἢ οἰγ, δηὰ [δε ἰδιίεσ 
ἴο [ὴ6 Ξουϊῃῇ. [ἢ οΟδει τεβϑρθοῖβ [ἢ6 Ῥοϑβίϊίοῃ οὗ {πὸ {π|ῦ65 σϑιηδῖ5 
ὨΘΑΙ Μαΐ 1 νγα5, εχεθρί ἴῃδί ἰββϑδοῦαῦ δηα Ζερυϊαη μανα ἰο Ὅς ῥτο- 
νἰἀοα ἔογ ἰπ ἴΠ6 δουῖῃ, [Ι{ ἰ5 ρεσῆδρϑ δοοϊἀβηίαὶ [πδξ (6 σὨ]ἄγοῃ οὗ 
1,μεδἢ δηὰ Ἐδοθθὶ ὀσουργ (με σοηΐγ, νν ἢ] 6 της δοὴβ οὗ ἴῃς Βαπάπ)αι 5 
τε Ῥἰδοβᾶ δἵ (ῃ6 δαί γοι 1685. 

1-ἸἸ. Το {Π065 ἴο [6 ποτ οὗ ἴῃ βδοσεά οὐ]δίίοῃ. 
1. Ὅλη οἡ [86 υτμεβί ποσί. Τῃη6 νεῖβα 85 ἰΐ βίδηδε ἢκ5 ὑσο δ ΌΪΥ 

βοηηδ σοηδιβίοη οοχί. [{ ΠΊΔῪ τοδᾶ: “ον ἴΠ656 σὰ [6 πδηγχθβ οὗ [6 
{1065 : Οἡ ἴΠ6 [ασί μαϑὶ ποσί, δἱοηρ 5146 οὗ ἴῃς νὰ ὺ ἴἰο δ] οη, 8Ἃ5 ὁπ α 
βοείῃ ἴο Ηδιηδίῃ, ἃ5 [ἃγ ἂἃ5. Ηδζὰὺ πη οἡ ἴῃ Ὀοσγάδγ οἵ ᾿δηγδϑοιδ, 
δνθη οἡ ἴῃς ποτ δἱοηρ 5ἰάς οὗ (6 Ἰαπὰ οὗ Ηδιηιδίῃ----ἢς 5114}} μαναὰ 
[Ὡ6 οαϑὶ 5146 (απ) 106 ψεβί δι:άθ : δὴ οἣβ (ρογοῃ)." ἘΕἾχβί τῆς 
Ῥουηάδυγ ᾿ἰης ὟΝ. ἴο Ε. 15 βρεοϊβεα ἔτοτι [86 566 ἴο Ηδζαγ Επδῃ (χ]νιὶ. 
ι6, 17), απὰ ἴπεπ 5 πχεηιοηοα ἴμ6 σουπίτυ Ὀουμάϊηρ [6 ρογίίοη οἱ [88 
πογίῃ, νὶΖ. Ηδιηδίῃ. Το ἦέ ἰπ “6 584] ἢανθ᾽ ἰ5 ἤδῃ, δἰγεδανῦ ἰὴ [86 
τὶ οΥ5 πὐϊπὰ, ἥ α ταῖρῃϊ μανα ἐχρεοίεα “"Ὧδ 5841} πᾶνε ἴῃ6 εδϑὶ 5146 
Ἔνθ υηΐο {πε νγαβὶ 5146,᾽ οσ ποτα ἴῃς εαϑί 546, ὅζο., 85 ἴῃ [6 0] νην 
νοῖβθβ. Τα ἰοσπιεῦ ἴῃ ΓΧΧ, 

2-]. Αἴοῦ ἤδη ἴῃ ἴῃς υτίῃεβί Νουί Ὀοτάθηρ οἡ (86 ᾿απά οὗ 
Ἡδπηιδίῃ σοιμθ5 Αϑῇῆοῦ (ν. 2), ΝΑρΡ 18}: (νυ. 3), [Ὡς ψ80]6 τϑυηϊϊθα {τῖθα 
οὗ Μδῃδϑββθὴ (συ. 4), ΕΡμγαίπι (νυ. 5), Κευθε ἰγαπϑίοστεά ἔγτοπι (ἢ6 οἵδε 
5:4ε οὗ [6 Τοσγάδη (ν. 6), απὰ πα }]]γ [πάῃ (ν. 7). 

2. αϑοτίϊοῃ ἔοσ “41:}47] ΑΒΏΘΣ 016 Ῥοσίίοσ. Απὰ 90 ἱῃ δδοὴ οὔ (ἢ; 
(ο]Ἱοννίηρσ νευβαβ. 
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5 2ογέϊονι 707, Μδῃδββθῆ. Απᾶ ὈΥ (ῃς Ὀοτγάθγ οὗ Μδῃδβϑθῇ, 
ἴτοα ἴῃε δαβὶ δἰάθ υηΐοὸ 106 ψεϑὶ 51:46, ἃ 2ογζώορρ 70» 

6 ἘΡ γα. Απᾶὰ ὈΥ ἴΠὸὶ Ῥογάθσ οὗ Ἐρῃγαϊα, πο ἴμα 
Θαϑὶ 5146 ὄνθὴ υπίο (ἢ6 ψεβὶ 546, ἃ 2ογζορ 7970. Ἀδαυῦδη. 

γη Απα ὃγ ἰῃ6 Ὀοτάδσ οὗ δυρθῃ, ἔτοιῃ (Π6 δαϑί δἱάθ υαμἱο [ῃ6 
ψαοϑβί 5146, ἃ 20γΖ2071 707 υἀδῇ. 

8 Απᾶργ [δὲ Ὀοτάεγ οὗ Τπἀ δῇ, τοι [ἢ δαϑί β:4θ υηῖο [ἢ 6 
ννεϑί 5146, 5041} ΡῈ {16 οβδγιηρ ψῃ]οἢ γε 514]} οι οὐ ἄνα 
δΔηα ἔνϑηῖν τΠουϑαηα γερας ρὲ Ὀτεδατῃ, δηὰ ἐπ Ἰεηρίῃ 85 οὔθ 
οὗ τὴς οὐλδγ ρατίβ, ἔγοτη [ἢ6 δαϑβί δἱἄάε υηΐο [ῃ6 ννεβϑί διά: 

οδηά (6 ϑ5δῃοίιδιυ 504}} 6 ἴῃ ἴΠ6 τηϊᾶρὶ οὗ ἢ Τα 
οὈϊδουῃ {Πμᾶΐ γε 5411 οἵθνγ υηΐο [6 [ΒΡ «ἀαζ δὲ 97) ἂνε 
Δηα ἰη ἰπουβαηα “κ2 Ἰεηρσίῃ, δηᾶ ογ΄ ἴθ τμουβαηα “π 

το θα. Απά ἴογ [Π6πὶ, δϑέόη ἴογ ἴπ6 ὑπαβίβ, 50.4}1} θ6 ζάξζς 
ΠΟΙΥ ΟὈΪΔίίοη ; ἰονατὰ ἴῃ 6 πογίῃ ἥνε δηᾶ ἔθη (Ὠουβαηά 
ὕη ἔηιρτ, αῃὰ ἰονναγὰ {Π6 ψεϑῖ ἴδ [πουβαπα 22: Ὀτεδάϊςῃ, δηὰ 
ἰιονγαγὰ [Π6 δαϑί ἴθη (ποιϑδηάᾶ ἐκ Ὀτγοδάϊῃ, δηᾶ ἰοναγὰ τἢς 

8--22. ΤΙ!ε οὐ]αϊϊοη οὐ Ταγα δὴ ἴῃ [86 σαπίγα οὗ ἴῃ 6 σουγ. ΤῊϊ5 
ΟὈ]ατο ἰ5 ἃ ἰταοΐ οὗ 25,οοοὺ σα 15 Ὀτοδά, Ν. ἴο 5., δπά ἰῃ Ἰοησίὰ ἐαυδὶ 
ἴο [ες ρΡοχίϊοι!β οὗ [8 {Π|)65 Ε΄. ἴἰο . ΤῊϊ5 οὐ]αίϊίοη ἰ5 ἢτβὲ βρεοϊπεά ἴῃ 
15 ψῆο]ς ἐχίεηϊ (νυ. 8); [δὴ τῆς ρογίίοῃ οὗ 1 ἴο 6 δβϑοὶριιβὰ ἴο (6 
Ρτδϑίβ 15 ἀς: οσϊ δα (συν. 9--- 2); [δὴ {π6 ρογίϊοη οὗ ἴῃς 1,ονιῖϊθ5 (ζυ. 13, 
14); ἴῆεὰ ἴῃ ρατί οἱ ἴῃ6 οὐ]αϊίοη Ὀεϊοηρσίηρ ἴο [ες οἰἵγ (συν. 1. 3--20); 
δηὰ θη }]}γ (ΠἸ Ρογίοῃ οὗ ἴῃ6 οὐ]αϊίοῃ ἡγῃῖς]ὶ 54}} σοηβιταῖα [6 ᾿Ἰπμοσιῖ- 
ΔΏΠ6 οὔ [ἢ6 ῥυΐῆςθ (ζῶ. 21, 22). ᾿ 

8. “ἦε οὔγεγέηρ.. τορὰβ ἴῃ ὀγεασ ὦ} Ὅῆς οὈΙαύϊοη (χὶν. 1)... σ108 πὶ 
Ὀχοδάϊα, 6. Ν. ἴο 5. ΤῊΪ5 ἰ5 ἴῃς Ὀγεδάϊῃ οἵ (6 ψνῃοὶα ρατί βυδίταςοίεα 
(γτοσὰ (86 θυ οΥΎ οὗ ἴμ6 σουηίΓΥ, δηὰ ἀδνοιεά ἴο ἴῃς ῥγδβίβ, [μ6 1, ενὶίεϑ, 
16 οἰγ δηὰ ιῃ6 ὑΡγίησθ. [Ιἢ Ἰθηρίῃ ἐΐ ρσοθβ ἔγσοτῃ (Π6 [ογτάδῃ ἴο ἴῃ 5εᾶ, 
7υ5ῖ “δα οὔθ οὗ ἴδε οἴδεσ ραγίβ,᾽᾽ 1.6. 1π6 ρογίοῃβ οὗ 186 {γὃ65. Τῆς 
ΒΔΠΟΪΌΆΔΥΥ 58.811} ὈῈ 5ἰἰυαίεα ἰῃ [πε σεηίτγε οἵ (ἢ]5 οὈ]αίίοη, νἱΖ. ἴῃ ἴῃ 6 
Ῥογίζοηῃ αβϑοὶρηεα ἴο ἴῃς ργεβίβ---ἰῃδΐ δϑβὶσηθὰ ἴο ἴῃς 1, ενὶτε5 Ὀεΐηρ οἡ 
[86 ποσί δηὰ [μδϊ δϑϑοιρηδα ἴο [86 οἰἵν οἡ (ἢς βουίῃ. 

9---12. ΤΊιε ἀοτηαίΐϊῃ δϑϑίρπιεά ἴο ἴμ6 ῥγίεϑίβ. Τἢβ 15 τηδηϊοποά 
ἢγϑῖ, ποῖ ὕξοαυδα 11 δοίυ}}]ν Ὀογάδιβ οἡ [υ64}---ἰῃς 1,εν 65 θογάθσ οἡ 
7υἀδῃ---ἠ᾿υἱ θεσαυϑβε ἰΐ 5 τηοβὶ τηροτίδηϊ. 

9. 26; ἐλοιιδαρπα ἴῃ ὀγεασ ὦ} 1,ΧΧ. ὑχϑηῖν ᾿μβουξαηά. ΤῊΪ5 τεδαϊην 
ΔΞΒΌΓΩΊ65 ἴΠδἴ ὕ. 9 τεΐετβ ἴο {Π6 ροτίίοῃ δβϑίρῃεαὰ ἰο ρῥγίεϑίβ δῃὰ {ον ῖ65 
τορσοίμοσ, 80 ψΨ. 13 επᾶ. ΤΠ ἰεηρίῃ Εἰ. ἴο Ν. 5 25)οοο, βεοδυβα ἴῃ 8 
ΡΥΪΠΟοἾ5 ἀοπιαΐῃ 1165 θείνεθηῃ ἰξ δῃὰ ἴἢς Τογάδῃ οὐ [86 οὔβ β5ἰάε, δπὰ 
Ὀείναϑθη ᾿ξ δηὰ ἴῃς 5εᾶ οἡ [6 οἴ ϑσ. 

10. “4.Ὡώ 20» λένε... γὲες:5] ΑἸΑ͂ 101 ὍΏΘΕΘ 5}}81] ὈΘ [Π60 ΠΟΙ͂ ΟὈἸΔΌΟΣ, 
ἜνΘῃ ΣῸΓΣ ὅδ: ὈΓΣΙΘΒΙΒ: Οἱ Ὅη0 ποσί... 8πηἃ οἱ 010 τγϑδϑῦ.. δᾶ οἱ [89 
Θϑδῦ.. δὰ ὁ ἴδ: 6 Βοιιύλ. 
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βΒοι ἢ να δηα ἱνψεηΐγ ᾿πουβαηα 25 ἰδηρίῃ : δηᾶ ἴῃς βϑδῃοίθδιΥ 
οὗ [6 ΤΟΚΡ 584}} θ6 ἴῃ [86 τηϊᾶβξὶ τἤθετεοῦ 27} «λαΐζ, δ ἴοτ 
[Π6 ρηδϑίβ {πὶ ἅγα βαῃοιθοάᾶ οὗ [6 5οὴβ οὗ Ζδάοκ ; νῃϊοῇ 
ἤᾶνα Καρί ᾿νγ οἤδῖρθ, ἢ ννοηΐ ἢοΐ δϑίσαυ ἤθη [ἢ6 
σμ]άγθη οὗ 15γ86] ψθηΐ δϑίσαυ, 85 [6 1,ϑνιῖες ψϑηΐϊ δδίσαγ. 
Αμὰ φάξε οδ]αίίοη οὗ [Π6 ἰαπὰ [ῃδΐ 15 οἴεγεα 5}4}} θ6 υηΐο 
{Πεπὶ ὦ ζάζριρ' τηοβί ΠΟΙ Ὀγ ἴῃς Ὀογάοσ οὗ [ἴῃς 1,ονιῖθ5. Απά 
ονοῦ ἀραϊηβί [η6 Ὀογάδσ οὗ ἴῃ 6 ῥγιθϑίβ, [ῃ6 1,ον]ῖες σἦαδ ἀαὺέ 
ἂνς δηᾶὰ ἔνϑηῖν τπουβαηᾶ ἠὲ Ιδηρῖῃ, δηᾶ ἴθη ἰμοιιβαπα 22 
Ὀγθδάτῃ : 41} [ἢ6 Ἰϑθῃρίῃ τἀαΐ φ να δῃηᾶὰ ὑνθηῖν {ποιυβδηά, 
δηα 16 Ὀτεδάςψῃ θη τπουβαηα. Απᾶ [ΠΥ 5}.4}} μοί 56]} οὗ 11, 
ΠΕΙΓΠΘΥ ἜΧοἤδηρα, ΠΟΥ δ] δηδία (Π6 ἤγϑιτι5 οὗ {ΠῸ ἸΔηα : ἴοσ 
Ζ: ἐξ ΠΟΙΥ υηΐο [ῃ8 Τ.ΟΕΡ. 

Αμπά [6 ἄνα ἰμοιιαπά, ἴμδὶ ἀγὰ ἰϑῖ ἰὴ [ἢ6 Ὀτγθδάϊςῃ ονοῦ 
δραϊηδῖ ἴ1ῃ6 ἔνα δῃηὰ ἰνθηῖν (ποιβδηάᾶ, λα ὅδ ἃ Ῥτοΐίδῃθ 
2 ἴον ἴμε οἰΐγ, ἔον ἀνθ! ηρ, δηᾶ ἔοσ βυθυτγὺβ: δηᾶ (ἢ 6 
ΟἸΥ 5141} θ6 ἴὴ [ῃ6 τηϊάβδὶ ἰἤθσεοῦ Αμὰ {656 σἀαζ δὲ ἴῃς 
ΙηΘΑβιγο5 ἰπεγθοῦ; [ἢ6 ποιῇ 5:46 ἴουσ πουβαηα δηᾶ ἔνε 
Ὠυπηάτρά, δηα [ῃ6 βουτἢ 5146 ἔουγ ᾿πουβαηά δηα ἔνε ᾿υηατοά, 
δηᾶ οὐ ἴῃς δαϑδὶ 5:66 ἴουσ τῃουβαηά δηᾶ ἔνε Ὠυηατγοά, δηὰ 
ἴῃ6 νεϑί 5ἱάθβ ἔουσ ἰπουβαηα δηὰ ἔνε Ὠυπάτοα. Αμά (ἴ6 
ΘῸασΌ5 οὗ [Π6 ΟἸΓΥ 5}4}} θ6 τονασά [6 πουίῃ ἵψο δυπάγοα 

11. 21αὲ αγό σαπείζβεα οΥὙ ἐλε :ο»4] ΙΔϊ. ἴῃ6 ργδβίβ, (πε βδηοιῆρᾶ 
{πἰὴρ, τοὶ [6 Βοῃ8. ῬΟΒβΊθΙ]Υ ἴῃ6 ννογάς 5Βῃου]ὰ θὲ αἀϊνί 6 «ΒΘ ΥΘΏΓΙΥ : 
ἐέ «λα ὀε, ον ἐδέ 2γίεείς ἐλαΐ αγε ταροί δ, ἐδ6 50:5 οἵ Ζαάοϊ.. Οη (Πς 
εὐγῖηρ οὗ [6 1,δν]ῖε5, οἷ, ΧΙν. το. 

12. ἘἈεαδᾶ: Απά 1 5811 Ὀ9 ἤὍο ΘΙ ἃ8 811 ΟὈΙδίίοιι ουὖ οὗ [89 ΟὈ]8- 
το οὗ 089 Ἰδπᾶ, 8, {π1πρ᾿ τηοϑῦ ΠΟΙ, ὉΥ, ἄς. (ἷ χῖν. 3 σέζ. 

18. ΤὨδ ροχίίζοῃ οὗ (με οἸ]αιίοη οὗ Ἰαῃὰ δϑϑοϊσηεὰ ἴο ἴῃς [,δνιῖ685.--- 
ΤΠ ρῬογίίοη οὗ 6 1,δνί[εβ 15 οὗ ἴΠ6 βαλε ὌἼχίθηϊ δ8 (δαί οὗ {16 ῥυίθϑῖβ, 
25)οοο ἰοηρ (Ε. ἴο ΝΥ.) ὈΥ το,οοο ὑτοδὰ (Ν. ἴο 3.).. [Ὁ γτυὴβ “Ἴνεῦ 
ἀραίηβί," 1.6. Δοὴρ 5ἰ4ς οὗ [με ῥυεβίϑ᾽ ἀοιημαΐῃ, δηά 1165 ἴο ἴδ που οἵ 
1ἴ. 

14, ϑοθηιβ ἴο ΔΡΡΙΪΥ ἴο [Π6 πηϊϊοα ἀοτηδίῃ οὗ ργίεϑίβ δηά [,μνίϊ65. 
Ζλε Μγεἰ7γ4115] ῬΟΒΒΙΌΪΥ: (ἢϊς, γε) εἶς, οὐ, δε:---ῆθ ἴοστα Ὀεΐηρ, 

ΔΡΡΙΙδά ἴο (Π6 ΒΟΙῪ οὈϊδίίοι ἴῃ αἰδιοἰίοη ἔσομαι (ἢ τοϑὶ οὗ ἴῃς ἰαῃά. 
1δ---20. ΤὨς ρΡοτγίζοη οὗ (6 οΡ]δίίοη δϑϑιρηδΌϊα τὸ (μ6 οἰἴγ.---ΤῈς 

ταιπιδ ἰηρ᾽ δοοῦ ἴῃ Ὀγοδάι} (Ν. ἴο 3.) 5141} θεϊοηρ ἴἰο [ῃς οἶϊγ, ψ τὰ (δε 
581ὴ6 ἰΘηρΊῚΝ 85 ἴΠ6 ροσίϊοῃβ οὗ [Πε ὑγίεϑδίβ πα 1,δνιῖθβ, ν1Ζ. 25.000, 85 ἰΐ 
15 5814 “ονεῖ δραϊηβί (1.6. ἴῃ Ἰδῃρτ ἢ) [Π6 25,0οο." Οὐ “5 θυτὈ5,᾽ οὗ, χὶν. 
4--|ἴῇον ἀΥὸ (6 ἔτεε ρίδασα γοῦπα (ἢς οἱ(γ. 

16. Τα οἷ 5841} ὈῈ ἃ βαύυδζε οὗ 4500 οὔ ]115. 
11. ΤῇΘ ““βυΡυΣὈ5᾽ ΟΥ [τ66 5ρᾶοε τοιυπά ἴῃς οἱἱγ 5411 θῈ 250 οὐ 5 

ου 81] (ἢ ἔουγ 51465. Αἀάϊηρ [ἢ6 250 οὐ [δε Ν. δπὰ οὐ ἴῃς 9. οἵ {8 

ΣῚ 

μεῇ 4 
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δῃηὰ Πῆγ, δηὰ ἰοναγὰ [ἢ6 βου ὑνὸ Ὠυπατγοά δπὰ δῆγ, δηὰ 
τον διὰ ἴῃ6 οαϑδὶ ἵἴχο Ὠυπατοα δηὰ δέ, δηὰ ἰονασὰ [6 ννεϑὶ 

8 ἴγὺ Ὠιπατοα δηᾶ δῆγ. Απὰ [6 τεϑιάϊπιθ ἴῃ ἸΘηρΡΊ ΟΥ̓ΟΓ 
αραϊηβῖ ἴῃς οὈ]αοη οὗ (6 ὨοΪγ 2ογξίον σἀαϊ, δ ἴδ [Ποιιϑαῃά 
οαϑινασα, δηα ἴδῃ τῃουβαηα ψοϑινασζαά : δηά ᾿ἴ 584}} θ6 ον 
δρϑϊηβὶ ἴΠ6 οὈΪδίίοη οὗ ἴῃ6 ἤοΪγ 2ογίέϊογι, δῃηᾶ ἴῃ 6 ἰῆοσθαβα 

το [ῃογθοῦ 5}4]] Ὀ6 ἔογ ἑοοά υπΐο ποτὰ τῃδῖ βεσνε [6 οἰἵγ. Απᾶ 
{ΠΕΥ [Πδΐ 5εῦνα (ἢ6 οἱ 5}.4}} βεσνα 1 ουΐ οὗ 4}} [6 {π065 οὗ 

209 1951461. ΑἹ] [ἢ6 οὐὈ]αϊίίοη τἰλαίἑ δέ ἄνε δῃὰ τνεηΐγ ἰπουβδαπά 
ὈΥ ἔνε δηᾶ ἰνϑηῖν τπουβαηᾶ: γα 5}4}} οὔεσ [ἢ6 ΠοΙγῪ 

Ὧ«ἱ Ο]δίοη ἔουτβαυδτα, ψ 1 [6 Ῥοββθβϑίοη οὗ ῃ6 οἷΐγ. Αμπὰ 

εἰν ἴο [6 4500 1 ἀρροᾶῖς ἰμαῖϊ (Ὡ6 ψ 8 οἷς ὀγεαύζά οἵ [6 δοοο δϑοϊρποᾶ 
ἴο {6 οἰἵγ νὰ8 οσσαρι!οα Ὀγ 1ἰ δηᾷ 15 ΒυΡυτΌς ἔτομι Ν. ἴο 8. 

18. ΑΚ (86 οἷἵγ ψ 1 15 βυυσῸβ τγὰ8 ἃ ξαυάσγα οἱ δοοὸ οὐδὶΐϊ5, {ποτα 
Τοιηδιη6α οὗ [Π6 25,.οοοὦ ἴῃ Ἰθηρτῃ δϑϑοὶρηῃδά ἴο 1 ἃ ρογίοῃ σο,οοο ἰοπρ οα 
{π6 Ε. δῃᾶ δποίμου Ἔαυδ!ν Ἰοησ οα ἴῃς ΝὟ. Ιῃη (μεὶγ Ιδηρσίῃ ἴΠμε656 ροσ- 
[Ἰοἢ5 ΑΥ “ονοϑῖ δραϊιϑῖ,᾽" 1.6. αἰοηρ, [86 ΠΟΙ Ροσίίοη οἵ [ἢ ρῥγίθϑίβ. 

“λαέ σεγὺς ἐἦε εἰν) Τῆς ψογάς ἂζὸ νεῖν ἀϊῆσουϊς. [10 15 ρῥἰαῖη (Πδῖ 
[Ὡ6 τοοοο ουΡ115 οὗ ΙΔηα Ε,. δῃᾶ ὟΝ. οὗ [86 οἰτν βοσνε ἴο βΌΡρΙΥ {πὰ 
᾿η Δ Δηῖ5 οὗ (ἢ6 ΟἿ νι ἢ ἰοοά. Τα τεβίογεα Ἰδηά 5 ἃ ἰἸαπά οὗ ἢ.5- 
Ῥαπάπηοῃ, δηα ἴπο56 ψἢο ἄνν6}} ἰῃ (ἢ6 ΟΕ ᾿νε ἔτοιῃ ἴῃ 6 οἰτγ᾽5 ἀοτηδῖῃ. 
ΕΠΠΟΣ “βεῦνο᾽,᾿ οὐ ““ουναία,᾽ τηυκῖ 6 ἰδκθὴ ἴῃ [ῃ6 5θῆβε οὗ 8 ι1 
δῃὰ [μ6 ψοσζὰς Ὀὲ τεδᾶ: ἴοσ ἰοοᾶ ἴο πεῖ (μαὶ ἑρῥαόῥξ ἐδε εἶν, το απὰ 
{πεν ἐλαέ ἑμλαῤἧ, 224 εἰϊγ ἄς. ; [ῃουρὰ δυο ἃ ὑϑᾶρὲ ἢᾶ5 20 ΡὈδΓΔ]]Ε]. 
Οὐ, (ἢ6 ψοζὰ “ οἰτγ᾽ τουδὶ θὲ (ἴθ ἴῃ ἃ σθηοσαὶ βεηβε οὗ ἴῃς οἰϊγ δπά 
5 ἀογηδίῃ οὗ ἰδαῃᾶ: ἕογ ἰοοὰ 2 ῴε ζέλέεγς οὐ ἐξ εἰΐν, το αμά ἐλεν ἰλαΐ 
4. εἰξν ἄς. 

19. 2.α: φεγυς .ε ε}}] ὙΒοβα 8ο τεηᾶον ἡμλαδὲΓ (Ζ12.} σοπεοίάδγ 
(Παἱ ἴῃς νεῖξα ἰδίας αἰγθοῖ Υ ῆο (86 ἱπμαθιίαηῖς οὗ ἴῃς ΟἹ 584}1 Ἀδὰ - 
“ἐΔηᾶ ἃ5 ἴοσυ (86 ᾿ῃμαρὶιδηῖς οὗ [ῃς οἰΥ, [ΠΟῪ 514}} ἱππαθὶὶ 1 (τοδάϊησ 
3πι.) ουΐ οὗ 411 τῃς {τ 65 οἵ Ι5ζαε]." οἱ (δ6 οἴμεοσ βξυρροβι(ἴοη : ““δῃὰ 
{ΠΥ (παῖ {1 (ἢ6 ΟἿ 58.4}} {1} 1 ([Π6 ἀοτηδίῃ οὗ Ἰαπά) οαυί οὗἉ 811] {π6 
(ἰδὲς οἵ 15γ86]. ὙὍὙὨΪϊ5 σεπάοδσιηρ αἷβο οἰδίθα, ἱβουρῇ ἰηάιγεςῖν, [μα 
(Π6 ΟἷΕΥ 51.4}} Ὀ6 σοπιοη ἴο 8]] (ἢ6 {τὶ )65 οὗ ἴβϑγδοὶ, δηᾶὰ ἴδ ψῇοανεῦ 
ΠΟΙ65 ἴο 50] οῦσῃ (Π6Γ6 584}1 ᾿ἰνα ὈῪ [86 Ἰαπᾶ Ὀεοϊοηρίηρ ἴο ἴΠ6 ΟἸΥ. 
Ηονόνεῦ {πε ψοτὰς θὲ (ταηβὶαϊθα ἴθογα 15 πὸ τοῖ, ἴο ὥζυο οἰαϑββϑεβ οὗ 
Ρετβοη9---Οἰ ΖΘ 5 δηα ἸΔΡουΓοΓβ. ν 

20. ΤὮΘΕ νεῖβε τηδδηβ ἴῃδί (ῃ6 ΠΟΙ͂ οΟὈ]αϊΐοη ἤθη ἴπ6 Ῥοβϑεβϑίοη 
οὔ [ἢ6 Οἷἵγ ἰ5 ἱποϊαἀεά ἔοσπηβ ἃ βξηιᾶγα οὗ 25,οοο ὈΥ̓͂ 25.000. 

21, 22. ἼΠὸ ἀοπχαΐῃ οὗ [ῃ6 ργϊῆοσθ. Τῇε ἀοπηαΐῃ οὗ ἴδε [νἱΐοϑ, 
Ὀτίαδίβ δηὰ οἷἵν ἰογπιεα ἃ βᾳιδαίε οὗ 25,οοοὐ οὐ 5 ἴῃ [86 Πρατὶ οὗ [Πε 
σουηῖτγ. ΤΠ ρογίίοη οὗ (δ6 ῥχίῃοε 5Π4}}] "ΡῈ [86 ἰαπᾶ ἔτοια ἴῃς Ε,. οὗ 
τιῖς βαυδτα ἴο ἴΠ6 Τοτάδη, δπὰ ἔγτοτῃ (με ἿὟ. οὗ 'ἴ ἴο [6 58εΔῪΊ Τῆς “ ἔνε 
δΔηά τνϑηῖν ἱπουθαηᾶ᾽" παῖε 5 [ῃ6 Ὀτεδάίῃ Ν, ίο 8.; (Π6 ῥυησθ᾿β 
ἀοχηδίη 5}8}} ΡῈ οὗ (86 βάπια ὑγεδάιἢ δηὰ Ὅς ““ονεὺ ἀραίηβι᾽ τ[)6 βαυᾶγα 
ου [ἢ Ε, δὰ ἯΥ. 



νν. 22---28.] ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙΝΠἪΙ 359 

(ἢῆ6 τεβίάἀυθ τλαὰ ὁέ ἴον ἴῆ6 ργίηςθ, ου ἴἢ6 οἠδ 546 δῃηᾶ οἱ 
[π6 οἴδογ οὗ τῆ6 Ποὶν οὈ]δίϊοη, δηά οὗ [6 ροβϑβϑϑβϑϑίοῃ οὗ [88 
Οἰἴγ, ονοὺ δραϊηϑδὲ (η6 ἔνε δηᾶὰ θη {ποιβαηα οὗ [ἢ 6 
οὈϊαίίοη ἰονναγὰ [ἢ6 δαϑὶ Ὀοσζάσδγ, δηά ννδβϑινασζα ονοῦ ἀρϑιηϑί 
(ῃ6 ἔνε δηά ἱννεηῖν ἰμουβαηά ἰοναγα ἴῃ6 ψψαϑὲ θοτάθγ, ονθῦ 
ἀραϊηβῖ ἴ[Π6 ρογίοηβ ἴον ἴῃ ῥτηςα : δηᾶ 1ἴ 5041} Ὀ6 [Π6 ΠΟΙΪΥ 
οὈ]αϊϊοπ ; δηᾶ [86 βδηοίυδγυ οὗ [86 δοιιδα τσ ὁὲ ἴῃ τῃ8 
τηϊάϑε τ[ἢθσοοῦ, Μοζβξονεγ Ποῖ [6 ροββοϑϑίοι οὗ [Π6 1, ονιῖ65, 32 
απα ἴτοτα ἴῃς ροβϑδϑϑίοη οὗ ἴῃ6 οἱζγ, ὀεΐγιρ' ἴὰ τ[ῃς6 τηϊάϑι οὐ 
ζάα ΜΏΙΟΝ 15 [η6 ρῥγησοε 5, θείνεοη [ἢ Ὀοτάεσ οὗ ᾿δῃ δηὰ 
[η6 Ὀοτγάοθγ οὗ Ββηῃ)διηη, 5}.4}} Ὀ6 ἔοσ [πΠ6 ρῥγίῃςδ. 

Α5 ἴου (6 τοϑὶ οὗ (ἢ6 {Π065, ἔτοιῃ (6 εαϑί 51:46 απΐο [6 23 
ψεϑὶ δἱάθ, Βοη͵αηη “λα ανὲ ἃ 20» ῆἥοη. Απᾶ ὈΥ͂ 1ῃ6 534 
Ὀοτάδυ οἵ Ββϑη͵αγηΐη, ἔγοτη ἴῃς δαβδί 546 υηΐο ἴῃ6 ψαϑϑί 546, 
ϑιηθοη σλαζ ἄσνε ἃ 2ογίοη. ΑἸα ὈΥ [ῃς Ὀοτγάᾶογ οὗ ΘΙ ΠΠΘΟΠ, 25 
ἴτοτιὶ {86 δαϑδί 5:46 τππῖο ([Π6 νεϑί 5146, ᾿βϑδοῆαῦ ἃ 20 γΖζοι. 
Απα Ὀγ [ἢ6 Ὀοτάξυ οὗ βϑδοῆδασγ, οτῃ [6 δαϑβὶ 5146 πηΐο [6 26 
ψνοϑδί δήθ, Ζερυίϊθη ἃ 2079. Απᾶ Ὀγν [ἢ6 Ὀογάσδσ οὗ 27 
ΖεὈιϊαη, ἔτοτη (ἢ6 οαϑδί δἱάθβ υηΐο ἴῃ6 νϑϑὶ διάθ, (δά ἃ 
2ογέοη. ΑἸά ὉΥ 1ῆ6 Ὀοτάεγ οὗ (δᾶ, δὲ ἴὴ6 βου 5146 α 

συν αραΐ»οέ 424 207γ11025] Οτ, ὍΥ [80 κ'49 οὗὁὨ [10 ῬΟΥΤΟΠΒ, 1Ὁ 5}}811 
ὍΘ6 ΟΣ ἢ: ὈΣΙΠΟΘ; δ: [ῃ9 ὨΟΙΥ͂ ΟὈἹΔΊΣΟΣ, δπά ὑῃ0 Βδη οὕ ΣῪ οὗ ἴῃ9 
ΒΟΌΒΘ 811811 ὯΘ ἐπ [80 τηἀδῦ ὑποχϑοῖ. Τὴθ ““Ῥογίοῃβ᾽ Ποῖα ἀγα ἰἢσβε 
οὗ [δε (τἴρ65, ΨΏΟὮ στὰ ἔγτοση ἴἢ6 Τογάδῃ ἴο 186 5εᾶ ; {πῃ ῥυγησο 
ἀοπηδίῃ 5}4}} τι δἱοηρϑίάς οὗ ἴῃεπι, 1.6. [πάῃ 5 οἡ (6 Ν. δηά Βεη]α- 
τη 5 οὴ ἰῇῆς 5. Απὰ [δΒ6 ΠΟΙΥ οΡ]δίϊοη 1165 Ὀεΐνθοῃ ἴἢ6 ἔνο Βαῖνοβ οὗ 
[Π6 ῥσίηοςθ᾽5 ἀοτηδίη. 

22. “ογεουε ,,ογε ἐδε 20:5 ε5510}] Απᾶ ίγοιη. ΤῊΣ νεῖβα σῖνεβ αραίΐῃ 
ἴδε Ὀγοδα ἢ οὗ (6 ῥυίπος᾿β ροββεβϑίοῃ, Ὀγ βἰδίϊηρ [6 ἔνγο ᾿τ1ἰ5 Ν, ((86 
1,ον1[65) δῃα 5. (ἢ ς[γ) οὗ (ἢ6 σεηΐγαὶ ορ]αϊίοη. ΑΚ] [ῃ6 Ἰδηὰ ᾿γίηρ 
Ὀαίννθεῃ [ἢ656 ἸἸπλ115, ἴῃ οἴματ ννογᾶς Ὀεΐννεεη ἴῃς ἰγρε5 οὗ Τ᾿ υἄδῃ δηὰ 
Βεη) πη, 5841] Ὀε]οηρ ἴο (6 Ρῇποσ. 

Ὀεΐηρ ἡ» ἐλε ηιαφέ} ἰ. 6. Ἰγίῃρ θεΐνεεη ἴῃς ἔννο μαῖνες οὗ [86 ῥσϊηοοἶΐβ 
Ῥοτγίίοῃ. 

28---29ὁ0. ΤῊΣ ΤΕΙΒΕΘ ΓΥΙΝΟ ΘΟΌΤΗ ΟΥ ΤῊΕ ΟΒΙΑΤΙΟΝ. 

ΕἸγβί, Βεη)δηχία, Ψν οἢ σἤδηρεβ ρῥίδοθς ἢ Τἀαἢ, ἀπά Ὀοιιπάς (6 
οἰ]αίίοη οα [ῃ6 βου (νυ. 23. ὙὍῃα ἵνο {τῦ65 ἴῃδιἰ ἐοτσπιθα [6 δηςίθπηξ 
κΚιῃράοπι οὗἩἨ Τυἀ δὴ 5111 μανα ἴΠ6 ργεγοραίϊνα οὗ ᾿Ἰγίησ ἡθαγοϑί [ῃ6 β8πο- 
ἴπατγ. ΤΠΘη Θἰπιθοη, ἰΟΥΠΊΕΥΪΥ Ἰοςαιϊεα ἰῃ [μ6 βου (ν. 24).- ΤΏΘη 
βιισοαβϑίνοὶυ ἰβϑασῆῃαῦ (ν. 25), Ζερυ]αη (συ. 26), δπὰ ἤπα!ν Οδὰ (συ. 27). 
Τὴ ἔσο ἰοΥΤΏΘΥ ἂγὸ ὕὉσουρι ἄονῃ ἔγομῃ (ῃ6 πούίῃ, δῃὰ Οαά ἰγοῦιλ 
Ὀεγοηά [8ε Τογάδῃ. 

΄ 
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ΒΟ γψναγα, [6 Ὀοχάθσ 54}} Ὀ6 ὄνυθὴ ἴοπὶ ΤδιηδΣ ζ2}9 τἴῆ6 
ψνῖο 5 οὗ 56 ἐπ: Κδάδϑῃ, αρμα 10 ἐλε τῖνου ἰἸοναγὰ [6 ρτϑαδῖ 

12) 5868. ΤΠΪθ ἐς ἴῃ6 Ἰαηα ψΏΙΟΙ γα 5}4}} ἀϊνάς ὅγ ἐοέ απο 6 
{Π0 65 οὗἨ 5γ86] ἴοσ ᾿Ἰῃῃεγίδηςθ, δηᾶ [Π656 {γέ {Πε]γ ρου ΟΠ 5, 
βϑὶ ἢ (6 Τιοτὰ σο}. 

3: Απά ῖςἢ686 476 ἴῃΠ6 ρσοϊηρθ οὔ οὗ [6 οἷν : οὐ ἴῃ6 πογίῇ 
31 5166, ἔου [πουθϑδηα δηα ἤν Ὠυπάτγοα τηδᾶϑυγοθ. Απηᾶ τἢ6 

θαῖο5 οὗ [6 οἷἵγ «ἦαά δὲ αἴϊεσ [ῃῆ6 Ὡδπλθ5 οὗ (6 {Π065 οὗ 
[5.86] : ἴἢγθϑ ραίθϑ ῃουίῃναγα ; οὴς ραῖες οὗ Ἀδυρεη, οὐδ 

32 σαΐῖθ οἵ [ἀΔῃ, οἠδ ραΐθ οὗ 1,δν. Απὰα δἱ ἴἢε δδϑβί 5146 ἔοι 
τῃουβαηά δηᾶ ἔνα Ὠιηασγεαά : δηᾶ ἴῃγεε ραίθβ ; δηᾶ οὔθ ρμαΐβ 

33 Οὗ Τ᾿ οβθρῇ, οἠδ ραίβ οὗ Βεη)αιηῖῃ, οὴς ραῖθ οὗ θδὴη. Αμῃὰ κσζΖ 
(η6. βδουῖῃ 5146 ἕουγ τὨουβαηα δηᾶ ἔνε Ὠυηάτγοα ΤηΘΑβΌΓΟΒ : 
δηα ἴἤτεα ραῖδϑ ; οἠδ ραΐα οὗ δ θο, οὴα ρδῖδε οὗ ββδοῆδσ, 

34 016 ραΐα οὗ Ζουυϊαη. 4471 τὴς ψεβὶ 5146 ἔουισ [ποιιβαηα δηᾶ 
ἔνε πυμημάτεά, τὐτλ [ΠΕῚΓ ἴγες ραΐδβ; οὔθ ρμαῖβ οἵ Οδά, οὔς 

35 αῖα οὗ Α5ῆδγ, οὔδ ρδΐίθ οὗ Νδρῇῃϊα!. 22 τᾶς τουπᾶ δρουΐ 

428. Τα βουῖἤοσγῃ ὑογάθυ 15 ΔΡΆΪΗ ρίνθη ἃ5 βἰαϊθα ἴῃ χῖνιῖ. 10. 
δηᾷ ἰο ἴδε γ:ϑε7] ἴο [89 Ὀχοοῖς (οὗ Εσγρῦ), απο ἢ89 στοαῦ βοὰαὌ. (Ἃα, 

ΧΙΝ], 10. 

80--86. ΤῊΞ ΟΙΤῪ ΨΊΙΤΗ 115 ΥΜΨΕΙΙΝΕ ΘΑΤΕΒ, ΝΑΜΕ. ΑΕΤΕΒ ΤΗῈ 

ΤΕΆΙΒΕ5. (ΟΥ Βεν. χχὶ. 12 96. 

80. ρυΐγοις ομἕ οὗ λέ «“11}}] ἴ.6. (6 ἀχίβηβίοηβ οὐ ἃ]] 5ἰάθξβ. 
»6α.51475] ἴῺ ἸΑΘΆΒΌΣΘ, 1.6. αχίθηί. ΤΠ 4500 ἃζὰ πδίυγα ΠΥ ορδέζς. 

ΤῊς ΟΥ̓ 1165 ἐουσβαθαγα, ΘΟ ἢ βὰς είηρ 450ο. Βυΐ οἡ ἐδοῖ εἰάβ ἰ5 
ἃ ἴεε ῥίδος οὗ 250 οι ϊ5, 50 (μδῖ (Π6 ΟἸΕὮΥ ἔογῃηβ ἃ βᾷυιδσα οὗ δοοοὸ 
συ 5. 

81. Τῆδ πιραβυσαπηθηΐ ὑσγοσθθᾶς ἴσοι Ὗἥ“. ἰο Ε. Τῇε σαία Ἀδυῦδη 
ψ85 ἴῃς (Π6 ννεβίμαοβὶ οἡ (ἢ6 ποσίῃ οἵ ἴῃς οἰΐγ; [πάἀδῃ ἴῃ [Π6 σαηίγα 
δῃὰ 1δνὶ ἰοννασάς [ἢς δαϑί. 

82. Οἴδε (ἔγοα ραίες5 οἡ (6 δαϑβί 5146 Βθῃ)δηλλη 5 ψ85 ἴῃ ἴῃ6 οοπίτο, 
7οβερἢ᾽β ἴο τ1ῃ6 ποιίῃ δῃᾷ Τϑδηβ .ἴο [86 βουίῃ. 

838. ΤΏοΞο οἡ ἴῃ6 βου ἢ ψγογα ϑίμγθοῃ, βϑϑοῆασ δῃᾶ Ζορυΐαη, {τ}0}65 
ΠΟΥ͂ 4}1 Ἰοσαϊοά ἴῃ 1Π6 βου οὗ ([ἢ6 σου. ΕῸΥ ““τηδάβυγοβ,᾽, 1Π πιθᾶ- 
ΒΌΓΘΟ οὐ οχίθηί. 

84. ΤΏΠΘ ραΐθ5 οἡ ἴῃ6 ψεβῖ ψεσα ἴἴοβα οὗ δα, Αϑῇοσ δῃὰ Νδρῃ- 
18}. 

8δ6.Ὀ ΤῊΣ ΨΠΟΪς οἰγουμηξεσθησα οὗ (Π6 οἰ ννὰβ :8,οοὸ οὐδ 5, ΟΥ Ξοπλα- 
ννΠᾶὶ ὑπᾶοὺ δἰχ Ζ1165. [ βαρῆυς (3 6}. Ὁ, 4, 3) τεοκοπθὰ [Βς 
Ῥοιιηάβ οὗ Ταγιιβαϊετι ἴῃ Ὧ15 ἀδγ δ 33 βίϑδαϊδ, οὐ ἀρουΐξ ἰΟΌΓ τη }]ε5. ΕῸΓ 
Ἰηξαβυγεβ, ΟΣ 8. 
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εἰσῃῖθθη {πουβδηάᾶ γιεαςμ7γέ5  δηᾶ ἴῃ6 δῖης οὗ ἴῃ οΟἸΓΥ ΠΟΙ 
ζλαΐ ἀαγ «ἦαζ ὁε, ΤῊΣ ἸΙΟΒΡ ὧς {Πετα. 

729 ΖΟΚΡ 15 λεγε] ΚΓ. Ἐδν. χχὶ. 3, "Απα 1 Πεοαγὰ ἃ ρτεαΐ νοῖος ουΐ 
οὗ [ἴῃς [ἤτοπο βαγίηρ, Βεμῃοϊὰ [86 ἰἀθδϑγηδοὶα οἵ σοά ἰ5 ψ ἢ θη, δηά 
ἢδ6 5}4]1} ἀνν8]} νν ἢ ἰἤετὰ δηὰ [ΠΕῸῪ 5141} θ6 ϊ5. ρεορίε, δῃηᾷ ἀοά δίπι- 
561 [ 5641} 6 ψ τ τἤδπὶ δηὰ Ὀκ πεῖν αοά.᾽" ὙΤε ῥγορδεῖ θεοὶ [6 
Ι,οτὰ ἰογβαῖκα δἷβ ἰθρὶς (χὶ.)}, ἀπ με Ὀθμο]ὰ πίη ἀρδίη δηΐον ἰΐ (Χ]1}}.} 
ΠΟΥ͂ ΒῈ Δρίἀ6β5 ἴῃ ἰΐἴ διπμοηρ ἢἰβ ρεορὶθ ἔοσ ὄθνε. Ὅδδ σονοηδηΐ τλῃ (ἢδΐ 
δα βῃου]α ἈῈ {μεὶγ αοὰ αμὰ ἴμεν Πα ρεορὶε; (ἢ15. 15 ἘΣ []6]1οὰ 
ἴῃ Ηἷ5 Ῥγθβϑθηςα διηοηρ (ει, Τῆς δηὰ 1 νῖενν ἔίτοιι ἴἢ6 Ὀερὶππίηρ Πᾶς 
Ὀδεδη γεδοῃϑα, 
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Αδαγῖπι, νἉΠΠὸν οὗ, 283 
Αὔγαβδπι, 245. 
Αἀοπῖβ, τιδδηΐης οὗ πᾶπὶς, 58: "ΟΣ ἢΡ 
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ΟὨά, τοσ; οὐ τὰς Ἰϊϑίογτν οὗ [15γδεὶ 
Σος ; ΟῚ Ἰίοῃβ, 134, 135; οὗ τῆς σχιιϑίς 
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ἀεἰἐ165 οὗ ̓ πιάδῃ νΠὮ, τό7 
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υεαάροτ᾽5 ΞΚίῃ, τος 
Ὀαϊάη655, «τὸ; ἃ 5'ρῃ οἵ τηουγηΐηρ, 40, 
ἜΑΡ τος 335 

μαγετ εν ΤΆΖΟΣ, 5Υπιροὶ οὗ, 36 
Βαβῆδῃ, 285 
ὈΑΙΝ τα Ὁ πῃ οὗ ἃ Ποπιοσ, 340 
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δαικίεγίπ ρα -Γαῖβ, 29, :5ό, 187 
Ῥεαδβίβ, ἀδβηϊείοη οἵ ἔδγπι, 56 
Βείταυϊ, 351 
Βεϊεἰβ- Αβίδτῖδ, 103 
ἀκ τ Ῥογείου ὃς τῆς ττῖδα οὗ, 359 
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ΜΡ ἘὐὴΝ 6 ΟΟΚ-ΟΟ5, ΧΧ τὰ 42, 5 
ὈΪοοά, 97, το4 ἷ 
Βιαιμείξου οἱ οὗ θεὲς; ᾳιοιςά, 46 
Ῥοηά, Σ 
Ἰρπεῦν ΜΝ οὗ τῆς νδ!]εν οἵ, 267; εχ- 

Ρἰδηδιίοῃ οὗ [Ὡς νἱϑίοῃ, 260 
Ῥοϑοπὶ οὔ ἴδε αἰτδσ, 325 
Ὀγαζθη δἰίδσ, ἴῃς, 62 
Ὀγεδίὴ τε ργϊποῖρὶς οὗ ἰς, 268 
ὈΧΙΕΥ, 200 
Ὀγόκεη, 43 
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Ῥυγῖδὶ, 204 
δυγίετς, 284 
θυγηῖ-οἤδγιηρσβ, ᾿ν; ἀεῖα}}5 οὗ, 327; ἀ6- 

βοσγιρείοη οὗ Δ|18ν οἵ, 325--7 
Βιυ;ὶ, δίπουν οἵ Εἰ Ζεκίοὶ, χνὶϊ 
ΒΥΌΪοΚ, οεπῖτα οὗ ̓ Αἀοηΐς ὙΟΓΘΉΡ, 58 
Ὀγδβιβ, ἰῃς, 1ο4, 192, Σ97 

οαάτοη, 71; ΔΙΙΟρΟΥν οἵ, 174 
᾿νίη αὐοῖεά, ΧΧΙΧ 

ΟΆπ Εἰ5, 2οῸ 
ἀαπδδ τ, αὶ Ἰαπὰ οὗ, τος 
Οδμηθῆες Οδεπδα, 199 
(δρραδάοοῖα, τοῦ 
σΑρίϑίηβ δηα σι]εσβ, 167, τόρ 
ΠἈΓΌυΠο] 6, 207 
οδιτίου, 34 
οςάδτ- ἐτὲς, ῬΒαγαοῖ Ἴοοπιραγεά ἴο ἃ, 222, 

223: ΔΙ ΡΟΥΥ ΟὗὨ, 252, 223 
Πεγετηοηδ), 291 

» 51 
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Ομαϊάεβ, 411}1}1ηοε5 "οὗ ἴαγωεὶ ψ ἢ, σοϑ, 
ττο; ἀυγειίοη οἵ τς 5: ΡσοπιδοΥ οὗ 214, 

ἐμεη ε  ουβεθι ἐν 
ΟὨΔΙΙ ΒΟΥ (ὉΓ ἴῃς ῥγιεϑῖὶς ἴα ῃἢς Τοτρὶς, 

315, 316 
οΟὔδιθοῖβ οὗ ἱπιαρ οΥν, 57 
Ἄσδιασίοῖβ, 285, 323 
ΤΠδβίςπιηρ τοῦ, χ52 
ΟἸεθατν, στινοῖ οἵ, ΧΧ, ἱ, 2, 24 
ΟΠδεπιοξῆ, 256 
(μεγειῖῖοβ, τῆς, 184 
οδεγυθίπι, ἀεξοτιρείοη οἵ, ός ; ἀεγϊναιςίου 

οἵ νοτά, ὅο; ίδοεβ οὗ, 67; νὶ᾽βίοῃ οἵ, 
χχίῖχ, 65--- 9 

Οδεβῖς, 190 
σά, 4] ροῦν οἵ (πε [ουπάϊϊρ, τοι 

11ὰ οὗ πδη, χχν, χὶ δ, 15, 292 
οὨΠάσεῃ, βδοσὶῆοα οὗ, 107, 144, 171 
ΟΒηπδά,Σ 
Ομ Ξε Ογρσγιιβ, 192 
ΟἸεορβίσα᾽᾿ 5 πεεάϊς, 220 
ΟΟΥ-Ξ ΠΟΠΊΟΣ, 340 
οογάϑβ, δῇ δγίιοἷὶς οὗ σοιημετοα, σθ9 
οοπάιι 5, 224 
ὁουτῖς οὐ τῆς Τειηρῖςα, νυἷδη οἵ, 299 
οονεηδῃῖ οὗ βέλει 252) 272 
Οτγεδίυσοβ, ἰῃς ουγ νιηρ, 5 
Ἄσσοοοάϊ]ς, 4]] ζοῦν οὐ ἢ, 21: 
οτόνῃ οὗ σίοσυ, τοᾷ 
ΟυΞῇ, 5ἰτυδιίοη οὗ, τι 
ΟΥ̓ρύβ 5568: ἤχει γεος οὐ σϑδηΐν, τοῦς 

ἄδην οβενγίησ, αϊτεοιοηβ σοποογηΐηρ, 
344. 345 

ΤυΑπιάβοι5, 351, 352 
δη, ἰδὲ οἱ, Ρογιίοη οὗ, 354 
Πδηϊεϊ, οὔ, 203 
Ἀανὶά, χχχνὶ, 248, 251, 272 
ἄδνπι, 
ἀλγ οἵ ἴῃς Ἰ,οτά, 83, 217, 218 
Πελὰ 56, τῆς, δ’ 348, 349 ᾿ 
Ὠεάδη, τ84, τὸ 
ἀειεβελθιειῖ ἴη;8, 75 
ἀἰδάςπι, 157 
αἰαπιοπά, 207 
αἶγχο, οα ἴῃς ἀουνη(}} οὗ Ϊ7εγυβαΐεπι, 45; 
ο ἴδε ἔπο: οὗ ]Πυάδῃ, 134; οἡ δα 
ἀονηία!! οἱ ἵγτο, 18ς, 186, τοι ; οἡ {δα 
741} οἵ Εξγυρι, ἐν ᾿ 

ἀϊδϑοϊ το οὗ τς Κίηράοπι, ρἱοΐαυτε οὗ, 48 
αϊνϊηαιίοη, 83: ὉΥ δἴτονϑ, 156 
ἄοοτ, 185; οἱ ἴδε ἱππεῖ σαῖς, 54, 314 
ἀοοτ-ροβῖβ οὗ ὃς Τεπιρὶς, 314 
ἀοιχὴ, 235 
ἀτιηΐκ οἤπενίηρβ, 145 
ἀτν Ὀοηῃδ8, νἱϑίοη οἴ τῆς, χχίχ; 267 
θυκοϑ αυοιϊεὰ, 46 
ἀπ θηα55, 27, 28 
ἀγεὰ διεῖγα, σό7 

εὐαὶς, τί α]ς οἵ τὰς ρτεδῖ, στο 
ἐλγι παυδῖςαβ, δοσοπίρδον ἰἰτὸ τεναϊδιίοη 

οὗ Πεβοναῖ, 280 

ΙΝΌΕΧ. 

εὔοηνΥ, τού 
ἐοοϊεξίαςἰϊςαὶ ΥΘΆΣ, 292 
Ἑάεπ, 227 
Ἑὰεβ58, τοϑ 
Ἑάοπι, ργόρβεον οὗ Εζεκὶοϊ αραίϊηςε, σχϑ3 5 

τεϊα οη5 ἴο ἴβγδεὶ, σβ3 ; τἤγεδλι ἀγαϊηςῖ, 
254 

Ἐκγρῖ, δἰϊΐδηοεβ οὔ ἰϑσϑοὶ στρ, τοϑ: 
Ἰαοϊδίσυ οὗ, τοῦ ; ἱπβάς!εἰς5 οὗ Τά Δἢ 
νη, τό7; Ῥσορῆθου αρϑὶμδῖ, 210: 
ἀἶγχε οὐ τὰς [4]1] οὗὁἁ, 231 

ΕΠΆπι, 234 
οἰάοτς, χχ, χχὶϊ---ἰἶϊ, 5, 63, 92: οὗἩ }ιάδῃ, 

53: ἰἀοϊαῖγγ οἵ, 55 
ἘΠι5ῆΔ, 15165 οὗ, 192 

ΞΙΒΕΣΕΙΟ, 207 ὡς Ὡς 
Ἐπερεάϊ, 34) -ΞΑἴη }|ᾶν, 349 
επρίπεβ οἱ ΜΑΣ, 187 
κα τὴ ρα 347, 349 
ερβδδ, 339. ὁ : 
ἘρὮγχαίπι, Ροτίίοη οὗ ἔπε ερς οἵὗὅ, 354 
Ἐπδορία, 274 
εν} οσουηϑεὶ, 71 
Ἑναὶὰ αιοῖεά, ἔτι ; 
ἐνεβ, ργυϑδοίίϊος οἵ ραϊηξίην, 17: 
26 Κ1ο], σειοταὶ ομαγδοϊογίβεοβ οὐ Βοοῖς 
οὗ, ἰχ; {πεπιὲ5 οὗ, ἰχ; αἰν Ξίοηϑ οἵ, ἰχ--- 
χυΐ; ἀεβοεηῖ οὗ, χνῖϊ ; βαρροβεα ἀδ- 
βοοῃάβδηϊ οὗ ]εγοπιίδη, χνῖ; ἀδῖς οἵ 
Ῥτορῆοοίαβ οὗ, χνὶΐ : εἰ γὶς οὗ, χχν; ἴστὰ- 
αἰκίοη οὗ τῆς ἀςδῖὴ οἱ, χχχ; ἢἰβ οοῦ- 
σερζίοη οὗ πονῇ, χχχὶ---ἰϊ; οοπιρατοά 
ψ ἢ Ποσαπιιδῃ, χἰΐν; διταὰς τονναγὰβ 
Ἰβγαεῖ, χὶῖν; μοϊμιβ οὗ Ἵοοηΐβδος ἢ 
τἰτυαὶ [ἀνν, 1}; πιοδηΐης οὗ τῆς ἤδηια, 
4; ἴταπος οὗ, 53; Ῥιορηοοὶςβ ἀραΐηβὲ 
ἴῃς πδιίοηβ, σ7γ8, σ7γο; δραΐηϑξὲ ΜΟδΌ, 
182; αραϊηβὶ οἵα, 183; δραϊηβὲ Απι- 

Ρ ΤΠΟΏ, 158, 180; ΡΥΙΟΡΏΘΟΥ δραϊηβδὶ Τγτε 
18ς Η ῬΑ ΓΑΙ εἰ ἴθ Ὀεΐνδεη ἕξι Ῥαυϊ ἀηά, 
266 

ἴα Ϊ5ε ὑσορῃεῖβ, χχὶ, ὃς 
ἔεαλυ, 9 
ἔεαβῖβ, οὗ ρβάᾶββονου, 340: οὔ ψϑοῖΐβ, οσΣ 

Ρεπίδοοβῖ, 340; οὗ ἰΔῦεγηδοϊεβ, 340 
ἔεεῖ, οὗ τῆς ἔοι Πνΐπρ' σγεδίυγεϑ, 5 
ἤτα, 4,) 37, 53, 208, 2το; ραβδίηρ ἵπγουρ ἢ 

δ, Σοβ, 143 
Πγιηδηιθηΐ, ἰἢς, το, ὅς 
δυβι- [τι β, 148, 356 
ἔοοά, υποΐεϑη, 34 
ἔοο! 5 ἢ ργορῆςῖβ, 8ς 
ἔογῖβ, 29, «87, 246 
ἐουπα ρ-ΟὨἹ]ἃ, Δ]ςζοσν οὗ, τοὶ 
ίοχοϑ, 86 
ἔγεθ- 11 οἴεγίηρ, αἀἰγεοιίοηβ σοποοτγηΐησ, 

οἷ δοα, ἃ, 74 

Οαρῦδιδα - γαἰςθὰ ρανεπιθηῖ, 300 
Ο δά, ρμογιίοη οὗ τῆς ἐγὶδε οὗ, 358 
ἘΠ ΠΕΓΥ ἸΏ ἴῃς Τουιρὶς, 316, 317 
διμδαϊηιδ, τῆς, 194 



ΙΝΌΕΧ, 

ελῖε, οἵ ἰῃς Αἰϊαγ, 6ς; 86 ὌΡΡΟΥ, ὅσ 
ξαῖεβ οὗ τῆς Ἴδηρῖθ, πδιηθὰ αἴζοσ ἔδα 

τννεῖνς (065, 360 
Οερδ!], οεπῖτε οὗ Αὐἀὐοη!β ννουβδίρ, 58, 193 
Οείρεν, αυοϊεά, χχχ 
δετδ, 339 
ξιταϊες, χσό7 
εΕἴοτν οὗ τῆς Τογὰ, 21, 55, ὅο, 64, 68, 322, 
319: δίογν, σγσοννῃ οὗ, :οά 

Οοά, πιεδηίϊην οὗ ννοτὰ, χχχίῖχ ; νἰβϑίοπϑβ οὗ, 
ΧΧΧΙ, 1, 3) 12--Τ14, 54) 59 

Οος, ρεΐπος οὗ Ἐοβῆ, 274: ἱπναβίοῃ δῃά 
ἀεπιγυοιίοη οὗ, 275; Δγπιῖὶθβ οὗ, 277; 
Ὀυγίδ ! -οΪδος οὗ, 283 

Ουδήκϊᾳυίνεν, [ἢ 6, 195 
Βυαγά-τοοτῃβ οὗ πε Τ επλρ]6, 294, 300 

Ηδπιδίῃ, 351: 
Ἡδιοηδῆ, οἱν οἵ, ὃς 
ἩδπιοηςΌορ, νδῖϊον οὗ, 284, 285 
Ἡδηδηΐϊδῆ θεη Ηδζοκίδῃ, χχχὶ 
πιδηάπίανοβ, 283 
Ἡδυτγδῃ, 352 
Ἡδλζαυ.θηδῃ, 350, 351 
Βδδὶΐην βίσεδη, 347 
Βεαγέξε πδίυσς, 263 
Βολυῖῆ οὗ Οοά, 32ς 
Βεδιῆθη, σ᾿θ, 51, 218, 258; Ρογιηἰοὰ ἴῃ 

τῆς Τεπιρὶς, 331 
Ἡδροη, ψ πα οἵ, Σ97; --  Ομβαϊδὔη, 197 
Ἡεϊϊοροὶ β, λλο. 
Ἡδετπῖοῃ, πιεδηϊηρ οὗ ΠΆΠΊ6, 1902 
Ἡδειμΐοη, 351 
Ἡεδζεκίδη, σεΐογπιβ οὗ, 333 
Ἡϊγσὴ υἰδοδϑ, 41, ἱοϑ, 112, 11:8, 127, 257 
πίη, 33 
Ἡϊεῖῖςβ, τς, το 
Ἡ!ιχὶς αυοῖοά, 21 
ΒοΪα, κ“ὁ : 
Ηοὶν οἵ οὶ] 65, πιδαξιισοιιθηῖβ οὗ, 3ο6 
Ἡοὶν ᾿ἰαπά, Ὀοιπάαλτγιεβ οὗ ἴῃς πὸνν, 350, 

δὲ 
μοῖν, τ δηΐη οὗ νοτγά, χχχὶχ; 56η56 ἰῇ 

νν ΠΙΟὮ υδεά, 273, 279 
ΒοΙ͂Υ ρίδος, πιεαϑυσειηθηῖβ οὗ, 305, 306 
ΠοτΊΟΥ, 339 
ΒΟΠΕΥ, 107 
Βοοΐκ5, 212, 30 
δΒογη, τῆς τέρα οἵ ροννεσ, 2χό 
ἤοσϑοβ, τοῦ 
ἤοις, 63; -- Τοιηρὶς Ὀυϊ ἀΐηρβ, 304, 309 
διυιπιδη 5Δουῆοα5, 107, 144, 171 

ἰάοϊαίγγ, οἵ ἴς εἰ άογβ, 55; οἵ [5γδεῖ, τοϑ» 
1ο7; οἵ ΕβγΥρῖ, τοῦ 

ἰάοἱ5, χχν, 42, 56, 75, 92, 210, 332 
ἰππλζοῖυ, οπαπιῦεῖβ οἵ, 57 
Ἴηαρ65, οὗ πιθῃ το 
ἰηποτιξαῖς, οὗ τῆς ΒΠΙΡΙΕ; 297, 342 
ἰηϊοτίος οἱ τὴς Τεπιρὶς, ἀδοοσγιριίοη οὗ, 
412-314 

ἶδ|ε5, 180: οἵ ΕἸ ἸΞΠΔὮ, 92 
Ἰκίαςὶ, δίῃ οὗ, χίνε; ποοεϑϑν ἕοσ ἀθ- 

36ς 

δίγισίίοη οὗ, η6; ἰάοϊαῖγν οἷ, χος, τοϑ, 
1ος, 1τὸ 

᾿ϑβδοῆαγ, ροσίϊοη οὗ ἰὰς ἐἶρε οὗ, 358 
{τῆ 4], ἱϊ, 202 
ἵνοτγ, τού 

7ϑδζαῃίδῃ, βοὴ οὗ ϑδιαδλρθδη, ἰοδάεδγ οἵ τὴς 
εἴάεῖς, 57 

],Δοοῦ, 272 
πὴ Ὁ {τ ϊω 1ρ5 

ἡεαϊουξΥ, 40, 54, τόρ, 258 
ΘΏΟΔΠΔΖ, τε σδριίνεῖγ οἵ, 134, 135 
Ὁ δοϊδοϊίη, χνὶϊ!, χχίϊ, 2; σδρενιν οἵ, 
135 

7 εΠπονδἣ, τό; ΕΖεκιε} 5 σοποερίίοη οἵ, 
χχχὶ---ἰδ, ςς: διιγι θα ς οὗ, χΧχΧὶϊ ; νους 
ΠΡ οὗ ἴῃ Ῥῖ, 130; πο ρὶνίης βρίτϊ 
οὗ, 26; φδαγτίπαυδκεβ δοσορδου [ἢ 
Ῥίεβεηος οὗ, 280; νοῖος οὗ, 322; Ηἰ5 
ΦΗΣΥ ἰηῖο τὰς Τετρίο, 322, 323 

εἰδῶ: 2:6 
ἐγεπιδῆ, βυρροβεα ἀεβοεπὶ οὗ Εἰ Ζεκίεὶ 
ἔγοπι, χνῖϊ; ᾿Ἱπῆυσοηος οὗ, οὔ ομδσζϑοῖοσ 
οὗ ἘΖεκίοὶ, χίχ; σοπιραγεὰ νἱτἢ ΕΖε- 
Ἰεῖεὶ, χὶν 

ἦξεοινο αυοῖεά, 7, ΣΙ, 107 
ἐσ 54 δηλ, σδρίυγα οὗ, χχ; διἰυἀς οὗ 
Ἐ,Ζεἰκὶοὶ τονναγὰ, χὶν, χὶνὶ ; βυ7ιῃρο σαὶ 
δίεσε οὗ, 29; υάρτιεης οἡ, 40; νἱΞίοηῃ 
οἵ [4}1 οὗ, 52; οοιηρατεά ἴο τς νης 
το ξατεδὲν Ῥγεαϊοτίοηβ τεχζαγάϊησ [αἱΐ 
οὗ, χ3 

7εν ϑἢ {Ἐπ ἐϊ5 ἱπήμπιεδπος οἡ ΖΕ ο "5 
οἤδγδοίοσ, χυν 

10}, 
οϑορῆ, τῆς οὗ, ροτγιίοη οὗ, 351 
οβαρδυ5 φυοίεά, χνιΐ, χχχ 
ἀκ μὰς ΧΥὶ 

γ.0Πες γεᾶσ, 345 
7άδῆῃ, αἰγσε οὐ δα ῥγίποςς οἵ, 134; Ροῦ- 

κίοη οὗ τῃς εὐρὺς οἵ, 359 

Κεάδσ, ρεορΐς οὗ, τοῦ; θοοκβ οἵ, τοϑ 
Κεοροῖβ οὗ τῆς χαῖς, 331 
Κογοὶςεῖβ, οο 
Αἴἰμαΐζ, οὐ 1 ,ατχεηΐῖ, χχν 
Κἰπαάτεά, 73 
κίηγδ, θυγιΆ] οὗ, ἴπ ἰῃς ΤῪεπιρῖς, 324 
Κιηαιπαῖπις Εἰ Κυγογαῖ, 183 
Ἰεϊτϊοδης ἱπ ἴῃς τδπιρὶς ἴοσ ἴῃς ῥγιεϑῖβ ἀπά 

Ῥεορῖε, 346, 347 τὴ 
ΚΊ’οϑίεγπδηη, αυοίϊεά, χχνλὶ 
Κηδαβ, ᾿νε κη685 οὗ, 49 
Κυεηπεη, ᾳφυοίεά, χχχνὶϊ 

Τατιοπῖ, οὐ πα, χχν 
Ἰαπάϑ, αἰϊοιιδά το τᾶς ΡΓεβίβ, 336 
1,ἂνν, ἴῃς τίταλὶ, ροϊπβ οὗ οοπίδοι θεΐννεεα 

Εζεκῖοὶ απὰ, 1] 
Ἰαὔδποῃ, 1:2ο, 226, 227; σδάαδτϑ οἵ, 223, 

224 , 
Ιενίϊεβ, 320, 347; ογάϊπδησεβ σοῃοεγῃ- 

ἵπζ, 331; Ῥοτγίιοη οἴ ἴῆεπ, 357 
Ἰΐομϑ, αἰϊεζοσυ οἵ ἰῃς, 134, 135 



366 ΙΝΌΕΧ. 

1,οτὰ, χχχὶϊ ΟἸΐνες, πιουηῖ οὗ, 4, 7ο, 76 
Ταιὰ, εἰϊς οὗ, τὸ Οη- Ηεϊϊοροϊὶπ, 220 
Γλιτσαῖῖο αιοῖεά, ὩΣ ΟὨΥΧ, 207 

οταϊπδῆσεβ, οὗ (πε Τειηρὶς, 329 
Μάαχορ, οοὐπῖγν οἵ, 275 Ονὶὰ, ᾳυοιεά, τού 
Μαμπδβαοῖ, 333; ρογίίοη οὗ ἔπε τε οὗ, 

ΕΘΥΨΕ οἵ τῆς ῥτίεβιβ, ἀἰγεσιοῃβ 5 ἴο, 

Μὰ Δηΐαμ 50η οὗ ]οΞςἰ δῇ, 1:20 
Μδιιῆςς, ]. (., ᾳυοιεα, χχχνὶί 
ΤᾺΘΆ -οΟἨεγιοσ, 320; ἀἰϊγεοίίοηβ σοποστγη- 

ἰπᾷ, 344 . 
τιςλϑυγειλοηῖβ, οὗ ἴῃ Τ επρὶς, 295, 206 
ΤΑΘΆΒΌΓΕΒ ΞΞ ἈρΡροᾶγαπος, 313, 320, 324 
Μεπιρη!5, βἰτυβείοη οὗ, 220 
ἤδη οἵ τῇς εδϑβῖ, :οο 
τπετοςεπασίοϑ οὗ Ἴγτα, 193; οὗ Εχγρί, 218 
ΠΊΟΓΟ 156, 1οῦ 
ΜΕ ΘΟΣ, 235 
Μεββίδῃ, τῆς, ργορἤεου σοποσγηΐηρ, 158, 

2 

Με Σ ἰλοὶς κίῃφάοπι, Ὀγοπιίβε οὗ, Σ23, 157 
ΜίγαοΙ, 213, 219: 5ιἰυδιίοη οὗ, 213 
Μιΐποη αυοιϊςεά, 58 
ταἰϊπ βῖε 5" δον ῖεβ, 347 
Μιηηπῆ, 197 . , 
Μοαῦ, ρ»τορῆςονυ οὗ ΕΖζεκίεὶ αζαϑϊπβι, 182 
Μοϊεςἢ, ννουξῃὶρ οἵ, 143 
πιοηεγονεῖσῃι, [Δ0]6 οἵ, 339 
ΠιΟΓΠΙΏΡ, 46 
τπιουπῖ, 29 ᾿ 
Μοιιηὶ οἵ ΟἾἶνεβ, 4, 70, γό 
Μουπι θεῖν, 1:82 
τπουηϊαίη οὗ Οοά, 2ο6 
τιοιπίαίηϑβ οἵ ἰ5γδεὶ, 246, 257, 258, 278 
τιουτηΐης, 40; θαϊάποβς ἃ 5ίρη οἱ, 334, 

335 

ΝΑρδιαὶ;, ροτγιίοη οἵ τπς (σῖθα οἵ, 354 
ὨΔΙΊΟΠΒ, 15, 109, 218, 225; ΡΓΙΟΡΠΕΟΙΕΒ οὗ 

ἘΖεκΙεῖ ἀσζαιηβὲ τῃς, 178, 179 
ΝουυςδδαάμεζΖζασ, χΧχ, 32, 8ο, στρ, Σϑό, 

τϑς; ἀεβίγογου οὗ Ἴγτε, 186, 187; οοπ- 
Ραιεὰ ἴο δῇ δαρῖβ, 121, 190, 203, 212, 
216, 222 

Νερυοσπδάτεζζαγτς Νερυσμδάπεοζζασ, 186 
ΝΙΪε, τἴπ6, 21ο, 212; ἰἴ5 πῃηροσίδπος ἴο 

ΝΟ δεθες, 220 
Νορῆξ Μειηρῇ!β, 220 
ΠΟ56, 59 

ΟΑΓΒ, 102 
ΟὈ]ΑτοΙ5, τ48, 290, 335, 353, 356 . 
οβετίηχϑα, ἰἷν, 143, 148, 304; ἀεῖλι:ϊ5 οἵ 

Ὀυγηῖ, 327, 328; ἰγεβρῶϑ8, 335; βεπεγαὶ 
ἀϊτεςιοηβ 45 ἴο, 340, 341; ίοσ ἴῆς 54Ὁ- 
Ῥαῖ πὰ ἤδνν πιοοῦ, 342, 343; ἔτες 
ν}}, ἀϊνεοτίομβ, οοποογηίης, 344 

ΟὨΒοϊδῆ, 1ό4 
ΟΒοΙ δ᾿, σός 
οἰητπιοπῖ, 107 

Ῥαϊπιίης ἴῃς εγεβ, ργβοϊίος οὗ 17Σ 
ὨΠΩΙ, 19 

Ῥαίδτοι-- ὕρρεν Εψγρι, 214, 220 
ννόοη ἘΖεΚίοὶ 

δηὰ, “26ό 
Ῥεδςε, 88; ςονεπδηῖ οἵ, 252, 272 

ςς-ΟἸεγιορΒ, ᾿ἰν, 145, 304 
εἰατία, 71, 73 

ῬΘΟΡΪΕΒ, τ. ἋΣ 
Ὠδγδοῦ-Ἡορῆτγα, 221 

ῬΠΑγβοῦ -ΝΈοδο, 135 
ῬΒΑγδοΟ, ργόορῆθον δραϊησῖ, 2ιο; Δ] ΕΡΟΥΥ 

οὗ ἰῃς ογοοοῦ!ὶς γεργεβεητίηρ, ὩῚῚ, 212: 
᾿κεηεά το ἃ οεάδσ ἴσες, 222 

ῬΉΣ-εβειῃ, 5ἰτς οἵ, 220 
Ἐδιμβαῖπρε, 1ΟΘ, Σ1Ζ; ῬΓΟΡΏΕΟΥ δρδίηςῖ, 

184 
ῬὨοςηΐχ, ἢ, 2ο8 
ῬΗγσνυρία, τοῦ 
Ῥηγδοιεγες, τὸ 
Ρίδῃ, οἵ τῆς 7 επλρῖς, 294; οὗ ἰῆς Τειιρ» 

147, 181, 2ΟΙ, 225, 250 

ΡὈἰδηῖβ, 315 
Ῥογοῇ, οὗ τῆς Ταπιρῖα, 298 
Ῥοτιίοηβ, 338; οὔτῆς τεῖδεβ, 354, 359 
Ῥγδοίουβ 5ἴοῃεβ, 2οὔ, 207 
Ῥχίεϑιβ, σμδιῦθεσβ ἔοσ, ἴῃ ἴῃς Ἴ δπιρίς, 31ς, 

3216; ογάϊπδῃσεβ σοηςεγηΐην, 320---336: 
δαγγαεηῖβ οὗ, 331: αἰτοσιίοβ ἃ5 ἴο πιδσ- 
τίαξε, 334; ἀιιϊε5 ἰονναγὰβ τῆς Ῥεορίς, 
334; οσοπῖδοι ψχἑῖτἢ της ἀεδά, 334; πιδίη- 
ἰεῆδπος οὗ, 335; ρΡυγίπολίου οὗ, 33ς; 
Ἰαπὰ αἰϊοιίεἀ το, 4326; Κιιομεης ἴῃ τῆς 
Τείρὶο ἔοσ, 346, 347 

Ῥυΐηος, ἀοιηδίη οὗ, 337, 358 
Ῥχίβοπτπουβςβ, ΧΧ 
Ῥιορῆεον, δραίηβε ἴβγαςῖς ἰάοϊαίσν, 40; 

νδχηΐηρ ἀραϊηβὲ ἀεπρίξεν, 82; ραϊπεοι 
Ἀπτπο, 158; οὗ 15τ8ς6} 5 ταξεογαίίοη, 
2 

ῬΙΟΡἢοίς5565, 80: σἰιαϑεϊβοπιθηῖβ οὗ, ΟἹ 
ῬΓΟΡΙς δ, ἀδῖς οὗ οδηοηϊβίηρ, χχχὶ; [οοὶ- 

ἰδ, 85 

Ἑλδη)δῆ, 1τοϑ 
ἙΔΌΌΔΗ, 5ιῖς οἵ, 8: 
ἘΔΌΡΔΙΠ-Αἰπποη, τς 5 
τλῖηρον, ἴῃ, 12 
ταϊβεὰ ρανειηςξης οὗ τῆς Γεπιρῖς, 309 
ΥΑΝΙΏΘΒ, 41 
ΥΆΖΟΥ, 5υτροΐ οἵ, 36 
τ δ  οας Ὠουδςε, χχν, χὶὶν, 15 ᾿ 
τεεά τεῦ οὐ 15, 321, 337 
τεεὰ, Εσγριὶ οοπιρατεὰ ἴο ἃ, 213 
Τεργονοῦ, 26 
τεβιυσγγεσιίοη τοπὶ τῆς ἀοδά, 267 
Ἰλευθεη, ρΡοσιίοι οἵ ἴπ6 ὑγὶθς οὗ, 354 



ΙΝΌΕΧ. 

Βουβ9, αυοιεά, χνὶ!, χχὶὶὶ 
Ἐποάϊδπβ, πε, το5, τού 
ἘΣΌΪ Δ, ν] άδγηεβ5 οὗ, 44, 351 
τ Οἢ ΔρΡρδγεῖὶ, τοο 
τι ἀἀ]ς οὔτῆε στεαῖ δαρίςο, στρ; Ἰῃϊεγρτεῖδ- 

ἴίοη οὗ, Σ22 
τὶ ςεούβηθξβ, 127, 17 
τῖϊυΔ] 1νν, Ροϊηῖς οἱ Ἴσοπΐδοις δθαΐννεθη 

Ἐ Ζεϊκὶεὶ δἀπὰ, 11} 
ΤΟΌΡΟΥ, σᾶ: (Παϊἄδθδῃ, δὲ 
Ἐοθεγίβοη- ϑυμίῃ, αιοῖςα, 58, 324 
τοά, Ὀ]οββοιπηῖηρ, 47; Ῥαβϑϑίῃρ ὑπάεν τῆς, 

147; ΟΠδβίοπΙΠῦ, 152 
ἘοϑΞἢ, 5βἰευδίζοη οὗ, 2γ6 
ΤΌΪ]οΥ5, τό, τό9 
τυκιεὰ Ὁπ  εἰμα ΔἸΙερογν οἵ τπῸ, 174 

ΘΑΌΌΔΙΒ, {μ6, 141; ἃ βυτδοὶ οἵ τεϊσίοπ, 
141 

ϑαρθοδηβξἀσυηκαγάβ, σ72 
βδδογίῆος, οὗ σμι]άσδθη, 1ο7, 144, 171; ἴο 

}επονδῆ, ,)8ς 
βϑουῆσεβ, πηεῖῃοα δηὰ ἀείδιϊς οὗ, 327 
βδογί ποδὶ Δρροϊηϊπιεῃῖϊβ ἱπ ἴῃς Τερὶε, 

302, 303 
5115, 1902 
δαῖτ δίάοη, 200 
58165, ἡδίισε οὗ, 48 
δϑαπηατία, [4}} οὗ, 32; δροπιϊπαίίοῃβ οἵ, 

117: ἱπιγίσιιο5 ἢ Αβογσία, τόό 
βδποιβοδιίοη, 273 
ΒΔΏΟΓΙΔΙΥ, 74) 151, 2ο8, 272, 322, 337 
ΒΆΡΡὮϊΓε, 207 
δδρρῇϊτγε τἤσγομ, ἴδ, ΣΣ, 12 
ΒΆταϊα5, 
ϑαυ, ΧΧΧΥῚ 
δογιθίδηβ, 280 
ΒΕΔΙΌΛΟΙΒ, 284 
ϑαίηδοκε αυοϊεά, χΧχ 
ΘΕΟΙ͂Σ, πιουηξ, 182, 254 
ϑεηΐγ, τ. ῖγθαβ οὗ, τοὶ 
5εῖες, οὗ (ἢς αἰζαγ, 326, 341 
βανθη ἀδύ8, 22 
5868, πο ῃμδηῖβ οὗ, το8 
5Π6ΕΡ, 248: 5δογίῆςϊαϊὶ, 266 
βδῃοκεὶ, 330 
ϑῃεπγαίαδῃ, 88 
ΘΒεοϊ τε ρίδος οὗ τῆς ἀεαά, 226, 236; 6χ- 

Ρἰαπδιίοη οἵ [6 ἤδπιεθ, 231, 232 
βδῇερδοσγαάβ, 248 
δῃερμεγά δηὰ ἤοοϊ, αἱϊεζοῦγ οἵ, 248, 

249 
ΒὮΡ5 οὗ ΤΑ ἢ, 2οῸ 
5 ἀε-σῃδηιθοῖξ οὗ ἰς Ταπιρῖς, 08 
διάοῃ, Ῥσορῆθοῦ ἀραϊπβῖ, 2ο8 
βίζῃ, 78 
δἰΐνετ, τό2, σο5 
δίπχδοη, ροσίοη οὔ ἴἢς {ὃς οἵ, 359 
δ᾽ π.οεγίη;ζβ, 328 
ϑητξ Ροεϊυβίυηι, 220 
ϑίοῃ, 81}} οὗ, 292 
ϑοάοπι, ἀϑοπιϊηδιΐοηϑβ οὗ, 117 
ΒΟῸΣ ΟΥΆΡΟΒ, 124, 125 
βρίγιῖ, 7, 9, 86; τ της ρῥγἰποὶρὶς, 263 

3267 

ϑιδάς αυοϊοὰ, “88 
βΒ:Δ 8 οἵ ὑγεδάᾶ, 34, οὔ 
βιδῆ ξε βοερῖγε, 270 
βιδῖυτοβ οὗ 116, 1 
βίαϊυα65 δὰ πρτηεδηῖβ, σ40, 143, 264 
δε ίαπι, 171 
5: |8-πεοκεά, τό 
βίγεδηι ονίηρ ἔγοπι τῆς Ταειιρῖς, 347 
δία ὉΠ] ρ΄. ὈΪΟΟΚΚ οὗ ἱπί αν, χχν, 23, 24, 

50, 92, 154 
διιθυγῦβ, 2οος οὔ τπε Τειρῖςδ, 337, 358 
Βα Ώ-ΟΥΒΠρΡοΥβ, 58, 50 
ϑαιννεϊπηδἢ Ξε Βεῖι- [ἐβῃποῖῆ, 183 
5νοδῖ, τεραγάεὰ 45 ὉΠ] ηπ 655, 333 
δννεεῖ βανοιγ, 44, 107, 145, 148 
δυνοσά, οὗ ἴδε Ἰογὰ, χοο, τοι; οὗ ΒΑΌγίοῃ, 

52 
ὄγεμαδ, ἴοννοεν οὗὅ, 213, 219 
5υ10ο], οἵἉ 5πἷεσε οἵ [γυβδίδηι, 28; οὗ 1η1- 
αυΐν οὗ Ἰϑγδεῖ, 30, 31; οὗ βοδγοῖν 
ἀυτγίηρ 5ίεσξε, 32; οὗ ἴδε ἕδλίς οὗ {πε 
Ῥέεορὶςε, 36, 37; οὔτις Ὀεαγὰ δηὰ σζᾶζοσ, 
46: οὔ τδε )υαρπιοηῖβ οὗ σοά, ὅς 

ΒΥΠΙΌΟΙΪΟ4] δοίίοῃβ, οπαγδοϊεγξιῖος οὗ 
ΒοοΚ, χχν; γεργεβοῃιίηνρ 5ιεζε οὗὨ [δγυ- 
ϑαΐίδηι, )8 

δΥΤΆΌΟ]ΙοΔ] ἤρσυγεβ, οδαγαοίεγϑιίο οἔ 
Βοοῖκ, χχν 

ϑγγία, σοηπεοίίοη νι ἢ 5γδοὶ, στό 

[ἈΌΘγΏ40165, ἔδαβι οὗ, 340 
τῦϊς οὗ τηοπογ-νείσηξ, 330 
Ταηηασ, ϑἰτυδίιοη οἵ, 35 
ΤαϊιημΖ, ἰἀεητῖοδὶ πὰ ΔΑάἀοηίϑ, ς8 
Ταυϑῃϊβῃ, βιτυδιίου οὗ, σοσ ; 5δ!ρ5 οἵ, 2οο 
Τεμαρθηθῃο5, 5ϊῖα οὗ, 221 
Ἴεϊ-αὐἱῦ, χχ, 14, 20; πιοδηΐῃρ οὗ ὨδπΊς, 

21 
Τεδη; 184 
Τεπιρὶς, ἴῃς, Εἰ ΖΕ ΚΊς 15 σοοοπϑιγιοϊίοη οὗ, 

1]; 5 - ΜΟΥΒΏΙΡΡΕΥΒ ἴῃ, 59: Ῥαγεσυϊατβ 
οὗ ψοσβῃὶρ ἴῃ, 29ο; ἀεβοτιριίου οἵ ἴδε 
ΠΟ, 201; [Ὠγεβῃοϊα οἵ, 293, 313; ρἴδῃ 
οὗ, 204; πιεαϑυσεπιεηῖβ οἱ, 2ος, 206; 
ἴπποσ ραῖς οἱ, 297; ΡῬουοῇ οὗ, 298; 
ΔΙΌΒΕ5 οὗ, 298; ὑΐδῃ οὗ ἰδ σουτίβ οὗ, 
209; δυαζάτοοπιβ οὗἃ, 294, 3οο; ουξοῦ 
οουτ οὗἁ, 298; ἰπῃεσ οουγῖ οἱ, 301; 
βδογ ποδὶ ἀρροϊηϊπιθηῖβ οὗ, 302, 303; 
τηδαϑυγοπιδηῖβ οὗ ον ρίδος δηὰ δον 
ΟΥ̓ ὨοΙ 65, 305, ; δῆπεχε οὐ, 307; 
51:46- μαηιθεγβ οἱ, 3ο8; ταϊϑεά ρανεπιθηῖ 
οὗ, 3099; ἀεϑογιρέλου οὗ ἱπιοσίοσ οἵ, 312--- 
414; ἀοοτοροβξίβ οὗ, 314; σῃπαπιθεῖβ ἴοσ 
πὸ ῥείεβῖβ ἱπ, 315, 316; ννδῖῖ ἰπ ἴτοῃς 
οὗ, 319; επίγυ οὗ ἦἴβοναι ἰηῖο, 322, 
323; Ὀυγῖαὶ οἱ Κίηρε ἴῃ, 324; Κιεομθη5 
ἴῃ, 346, 347; βίτεδπι ἥονίηρ ἴσοπι, 347; 
αῖεβ οἱ, παπγεά δέϊεγ ἴῃς {Ὑ065, 360 

τοταρπίηι, τοῦ 
ΤΠοῦε5, 220 
Ὑπεορἤδην, τῆς, 3; ζεπεγαῖ ἀεβοσριίοα 

οἵ, 12, 13, 14 
ἐδοση, 200 



40δ 

1δόγὰβ δα ὑγίασς, τό 
ἘὨτεβῃοϊά, οὔτε Ταπιρῖς, 293, 313, 343 
τῆτοης, [6 Βαρρῆϊγε, αἱ, 12 
τηυηάοτ, τῆς νοῖςς οὗ Ϊεποναῖ,, 66 
Τὶς. ΒΊ]εβεσ, 193 
εἶτα, τῆς, 1γό 
Τογαττηδὴ τ Ασπηεηΐδ, το 
ἴοΡΆΖ, 207 
ἴσαηος οἵ Ε Ζεϊκίεϊ, 53 
Ὀσεϑρᾶς38 Οἤε την, 335 
ετῖῦε5, ρογιϊοηϑβ οὗ, 351, 354---361 
Τυδαὶ, το5, 235 
τυγθαηπ, 167 
Ἴγτε, χχνὶ: Ῥγορῆςου δραΐϊπβι, 185: ἀϊγρε 

οἱ ἀοννηία!} οἱ, τᾶς, 186, τοι ; τπιᾶτκεῖ οἵ, 
τοῳ;: 8]Π]ερογυ οὔ τδε (4]] οἱ, Ζοο; ΔΙ] ΕΖ ΌΓΥ 
οὗ τῆς ῥσχσιῆος οἵ ἴγτε, 204 

πποϊγουπιοϊοοᾶ, 233 
πηοΐδδῃ ποθ, 96 
ὌΡΡΕΣ ρϑῖς, τῆς, ὅτ 
τὴΐμιν χχ Ὁ 
ὈΞΌΓΥ, 127 
ὑπαὶ τοῦ 

ν Δ ]Πεγ, οὐ Αϑαγίηι, 283; οὐ Ηδπιου-Οος, 
284, 285 

νεῖςἢε5, 33 
νἱπε-ῖγες, ἴΒς, οϑ, 99; .76γιβαίοπι οοιῃ- 

ῬΡαγεά ἴο, τοοὸ 
νἱβίου οὗ (ἢς ἀτν Ῥοποβ, χχίχ, 267, 269: 

οὔ τῆς ΟΠογαθίηι, χχίχ, 65---69; οὗ (ἰῃς 
πον ΤΈΠΙΡΙΣ ΧΧΙΧ, 29ρ0---322; οὗ σοά, 
4; ες ἀεεοτίριιοῦ οὗ, τ2--14; οὗ 

ΙΝΌΕΧ. 

ἴῃς ἀεΞξιτυςξίοη οἵ [Ἐπ πΆ]ςπι, ῥα: οἵ 
1ῃ8 νον οὗ ἀτν Ῥοπεβ, 26; οὗ σοῦ, 

, ΧΧΧΙΟ Σ, 3, 12. 14, 54, 59; 292 
ν᾽ϑίοηβ, βρεοίδὶ Ἵοβαγαοίογιβεῖςβ οὔ Βοοῖς 

οἵὗ ΕζΖεκιοὶ, χχν 
υἱβιιδτίοηβ, όΣ 
νοῖος οὗ επονδῆ, 323 

ναἱκ, Ὀείοτο τῆς Τοπιρὶς, 310 
ὉΠ], γ8, 88, 247; οἵ τῆς Τεπιρῖς, 292, 293 
Ψαϑίοβ, 246, 257 
ΨψΔιΟΠηίδη, χχ, χχὶν, 15, 23, 241 
ψῖοσ, σῶο; βρυ ΚΙ ηρ ὑπ 263 
ψ ες 5, ἔεαϑί οὗ, 340 
ΝΥ εἰΖβιοίῃ υοῖεα, 533 
ψἢεδι ἤουτγ, τος 
ννῆεςῖς, τῆς ἴουγ, 8, 66, 67 
σἰης οὗ Ηεΐρου, χ97 
πὶηρεα Ὀ0}}5 ἴῃ Αςογτίδη τδπρὶςς, 67 
τνοοὰ δηά βίοῃς, ἱπιᾶρε8 οὗ, 146, χ47 
ΨΟ] οὗ Ζαοδᾶσ, :Σ97 
ντϑῖ, 48 

γδασ, οὐ ΠΙΡεγν, 345: οὗ ] ΟΌἸ]ςα, 345 ; 6ο- 
οἰεπιαϑεῖςαὶ, 292 

Υ̓δαςη, ὕ καὶ ςαρίταὶ οὗ, τοῦ 

ΤΣ οκ, Υ οἵ, χυῖ!, 3, 305, 330, 332 
Ζεῦδυΐυη, ρογίου οὗ ἰς ἐὶρς δ᾽ ὃς 
Ζεάδά, δι 
Ζεαεκιλῆ, χχυϊὶ, 727, 80, ΣΙΟ, 122 
Ζιρἤγδῃη, 391 
ΖυηΣ ᾳιοίεά, χχχ 

ΓΚΑΜΒΕΙΌΟΘΕ: ΡΕΚΙΝΤΕΙ ΒΥ }. ἃ ΟΠ. ΕΞ σΝΑΥ, ΑΤ ΤΗΕΒ ὈὑΝΙΝΕΕΒΙ͂ΤΥ ΡΕΕΞΞ, 



ΤΗΕ ΡΙΤΤ ΡΕΕΘΘ ΘΕΒΙΕΞΘ. 

ΓΟΜΡΙΕΤΣ 2157: 

ΑΗΕΕΚ. 

«μέλον Μονγξ Ἐαέζον 477) 
ΑΘΒΟΏΨΠΌΒ Ῥτομηθίῆους Νιηοίας ἘἈΔοΟΙΠδτὴ “26 
ΑΥἸΒΟΟΡΠΔ6 8 Ανα5--- ΟΕ] ι.5--- ΒληαΘ στθοη [6 ἐαελ 

"  εβρδε Οταναβ 36 
Ἢ Νυθες ᾿ 26 

ῬοΣηοβύμθθθ ΟἸγηίῃΐδος σίονες 46 
ἘΣ Ρ1 468 Ηδετδοϊ δἰ δο Βεοκ ἃ Ηεδάϊαπι "|6 

ἣν Ηδτου]ος Επτοης αταν ἃ Ηπςοἢϊηβοη 2|- 
κέ Η]ΡΡο)γίι Ηδάϊεγ 4|- 
Νὲ Τρπιρεηεῖα ἴῃ Αἰ] 15 ΗἩδεδάϊδιῃ “[6 
ἢ Μεάρθα ᾿Ξ 26 
ἣν Ἡδοι)α Ηδάϊον 2[6 
᾿ ΗεἸομδ Ῥεδδύβοῃ 46 
ΤῊΝ ΑἸ΄᾿εβιὶβ ΗδάϊοΥ 2[6 
οὐ Οτεβίθβ νεὰὰ 416 

Μογχοάοῦτιβ Βοοῖς ϑΒυΟ Κα ΓΡἢ 3|- 
᾿ »ν Υ͂Ι, ΨΙΠ,, ΙΧ " 4|- καελ 
τν »» ΨὙΠΠΠ1-τοο, ΙΧ 1---80 “ἢ 2[6 εαελ 

ΗΌΣΔΘΥ ΟὐΥ556Υ ΙΧ, Χ ἙΕάνατγάς 2[6 “αε 
»» "᾽ν ΧΧΙ "» 4|- 
ἡ " ΧΙ Ναΐσῃ 2|- 
᾿ ΠΙΔᾶ ΝἹ, ΧΧΙΙ, ΧΧΙΠΙ, ΧΧν Εαἀνατγαᾶς “[- εαελ 
Σ ᾿ΠΙΔὰ ΙΧ, Χ ΙΑγβοη “26 

Τιποίδι δοιηηΐυτῃ, Οἤδγοη, οἴο. Ἡδεἰ δηά 3[6 
οὶ Μεηΐίρρυβ δπὰ Τίμιοη Μαοκίςε 26 

Ῥιδῖο ΑΡοϊορὶα ϑοογαῖβ Αἄδηι 2[6 
ὴ στο ᾿ [6 
ὃς ΕΛ γρῆτο -" 26 
ἣ Ῥτοΐδρογαβ 1. ἃ Α. Μ. Αἄδῶ 46 

Ῥιπΐαχοῦ Πειποβί θη 68 Ἡοϊάξῃ 4|6 
93 Οτδςςῆὶ 43 Ι Ἢ 

᾿ ΝΙςοΐα5 » 5]- 
᾿- 9.118 Ἔ 6|- 
Ἢ ΤΙ ϊθοη " 6|- 

ΒοΡΒοοΙῖΘ5 Οεάϊρυβ Τγγαηηι8 βθς 4|- 
Ἐπυογά!θ8 ΒοΟΚ 1Π1 Ρταιὶ 5- 

᾿ ΒοοΟΚ ΥἹ ᾽» 7. 1.6 γέδες 
" Βοοῖκ νἹῖ Ἡοϊάδῃ 5|- 



«νέλον 

ΧΘΟΏΟΡΌΟΣΙ 

ἩΟΥΒΟΘ 

39 

33 

1} 

33 

Φυνθ}}8) 

Ἡογξ 

Αρεβ]δῖβ 
Απμαραςὶς νοὶ. 1. Τοχι 

᾿ Χο]. 11. Νοῖίδϑβ 
᾽᾽ 1011 
᾿ 1, 1π|,νν 
᾿ 1 ΝΙ, ΜΙ] 

ΗοἸοηΐο5 1, 11 
Ογτορδεοίεϊα ἱ 

Ι 

ΠῚ, [νῸ Ὁ 
νΙ, ΝΙ1, ὙΠ] 

ἜΑ ΜΕ ΠΣ Ι 
64! 

ΑΤΙΝ. 

Εςο]. Η]Ἰ5ΙΟΣΥ 111, Ὁ 
0)6 Βεῖο Οδ]]οο 

(ομι. 1, 111, ν!], ΝΙ] 
» {{π|1}1], δηῇ νι! 
4 {[-11} 

ιΙν-ν 
Ως β6|1ὸ αν ϊ. Οοπ. 1 

(Ομ. 11 

ΓΝ Ῥχίηια ἰῃ (. Νοχγοη 

δ Αποῖῖα 
1) 6 ϑοῃροίεϊα 
δε Οἤδοιϊϊ5. ΒΚΊΙΙΠ 
Ρτο Ιερὲ Μδηϊ]α 
Ὀἷν. ἴῃ ᾧ. (δες. εἰ Αοἰΐο 
Ῥχτδ ἰῃ (. Νογγοιι 

Ερ. δὰ Αἰςουτ. 110 τὶ 

Οταϊίοηβ αραϊπϑὶ (δι πη 
ῬὨΠΙΡΡΙοα ϑεουπῆξ 
Ῥγο Ατομίαᾳ Ροεία 

,», Βαϊῦο 
»νἍ Μιίοηε 
",. Μιυτοῆᾶ 
.. Ρ]αποεῖο 
.. 9018 

Θοιηηϊυχη ϑοὶρἰοἢ 5 
σΟΣΠΘ τ ΝΟΡοΒ ΕΓ ρᾶσίβ 

Ἐρίβι]ες. ΒΚῚ 
Οἀδε5 δῃᾶ Ἐροάββ 
Οάος-. ΒοΟΪΟῚΙ, ΠῚ 

78 »7717' ,Ὰ 5.5.5 “2.78 5. 

ΟΑΠΕΕΚ εορπἰρμ σα. 

Ἦν Βοοῖΐκ5 ΠΡ ; Εροάες., Ἢ 
δι γοϑ. 
ϑδίϊχος 

ΒΟΟΙΟΙ 

ΟΕ ἰΐξον Ῥνγίοφ 

ΗαϊἸΞίομς 4[6 
Ρχγεῖογ 2|- 

»" 46 
᾽ 4|- 
᾿ 1|- ἐαεὰ 
᾿ »[6 «αεᾷ 

Εαννατὰς [6 
ΘΒΘΟἸ ὈυΓρῚι 1. 

32 2," 
Ηοϊάςξη 5- 

2) 5 Ἢ 
Ἐάννατάς 4[6 

. 146 

ΓΔΡΌΥ "6 

Ρεβίκείι ι[6 «πε 
τ 2|- ἐαελ 
23 3. 

» [6 
Ῥαβίοῖῖ 3ς 

᾿ 2[6 
Οονῖε [6 
Ἐοεά 26 

»» 36 
Ηοϊάςη 2|- 
Νίοο] τ[6 

Ἠεϊ!]απὰ ἃ σον ες 3|- 
Ῥγείου 3|- 
ΝΙΊοΟΙ 4[6 
Ῥαεβίκοι [6 
Ἐοϊὰ Ἷς 

3) [6 

» 16 
ΗἩεἰ απὰ 3, 
Ηοϊάδῃ 6 
Εεἰά 3[6 
Ῥδδυμδῃ 4|- 
ΘΟ ΚΟυΓρΡῊ {6 εαελ 

, 46 
σον 5|- 

“[- εαεἦ 
1[6 «αεὦ 

; 4|- 

μὴ 5|- 



7 ΠΕ 2177 ΙΑ 5.5. .52..}78 5. 

ΙΑΤΙΝ ωρεἰρεσά. 

«μέλον Ἡνονξ Εάέον νέοφ 

ΙΔῪΥ ὈΟΟΚῚΙ Η. 7. Εαννασγὰς 241 214 6) δ:ς: 
δ᾿ ,. ἢ ΟοηννδΥ 46 
" » [Ν, ΙΧ, ΧΧΥΠ ΘίΘΡΒ ΘΙ βοΏ 4[6 εαελ 
ἢ .».Ὑ" Μδυβῃδὶὶ 26 
Ἶ οὖν ΝΒ ΌΙΟΥ 26 
Ἐ », ΧΧΙ, ΧΧΙ͂Ι Ὀιτβάδϊο 4[6 εαελ 
.γ (αἀαρίθα ἔτοηι) Θίουυ οὔπε Κιηρβ οἵ οι 6. Μ. Ἑάματγάς 16 

ΒΊΟΝ ΡὨδγβαῖα. ΒΚῚ ἨεϊΠδηὰ ἃ Ηδβκίηβ π|6 
“ἢ ες ΒεΙΙο Οἷν]]. ΒΚ νὶ: Ῥοκβίραῖε 2|- 

Τόσο ΒοοΚ 1] δυβᾷ 2|- 
3» »- 3} 1|- 

οΟνἱὰ Ἑαβιὶ, Βοοῖ νὶ ϑἰάσντοκ ι[6 
ἦν Μείδιμοσρῆοβοβ, ΒΙΚ 1 ον 4}} ι[6 
- ν ΒΚ νΠΙ ΘΌΙΠΊΠΊΘΙΒ [6 

ῬΒΔΘΑΣΊΒ ἘΔΌΪ65 ΕἸΔΙΠοΥ 1|0 
Ριδυῖυβ Ερϊάϊουβ ΟΥΑΥ 3|- 

" ΘΕσδα5 Εδηηο]} 26 
ν ΤΥ τ. 15 Οτὰν 36 

Ουϊπῖυβ Ουγλυβ ΑἸεχαηάου ἴῃ [πάϊὰ ΗεΠδηᾶ ἃ ανεη |6 
Β611υδῦ (δι ης ΘΟΙΏΙΊΘΥΒ 2|- 

ῶ Τυρυσίθα ᾿ 2[6 
Ταοϊϊὰβ Αρτίοοΐα διὰ σσδγιηδηΐα Θἰθρῃθηβοη 3|- 

- Ηϊβι. ΒΚῚ Πανῖος 16 
ΤΟΣΌΣΟΘ Ἡδυςοπεϊ του ηο5 ταῦ 3|- 
ΝΟΥ 2} Αδῃείά α ἴο ΧΙῚ διάσν!οκ ι[6 εαε 

τ Βυςοῖ ας τ ι|6 
Ν ΑδοΟΥΙΡΊΟΒῚ, 11, ἀπ 1ΠΠ,1ν "τ 1|- εαελ 
- (οπιρίεῖς ἴνουκβ, ὅο]. 1, εχ, 36 
ει ᾿ -" Μοϊ. 11, Νοίδϑ » 46 

ΕΗΒΕΝΟΗ. 

7114 Κοίεηιδε τεαγζεα δ᾽ εογ! ας Ῥοσαῤμα. 

Απουῦ 16 Ἀοὶ ἀεβ Μοηίΐαρτοϑ Εοροβ “|- 
ἘΒίασῦ Οὐυδῃηὰ ᾽᾿ ἐἰαὶβ ρει, Ρὶ5. 1, 11 Βοῖς]]α “[- ἐαεὴ 
Βοΐϊοδα ΓΡΑτὶ Ροέζχας ΝΊΟΒΟΙ Θη ἢ 26 
ΟΟΣΏΘ1119 - 1,Δ ϑυῖϊῖε ἀὰ Μεηΐθυγ Μάδββου 2|- 

᾿ Ῥοϊγειςοίς Βτδιη 2|- 
ο ΒοΟΒΠΘΟΒΟΒθΘ [},4ζᾶτὸ Ἡοοδα (οΙΡεοκ 4|- 

ἣν Βοεσίσαηά ἀν τι 650] 1} ὴ 1, 65 ψ» 
- ἢ ,, Ρϑτ ον 16 
ὈΘΙΔνΊ ηθ Ιοὐἱθ ΧΙ Ενε “1- 
ΣΝ 1..5 Επίδηϊς αἀ᾽ Εὐἀουατὰ ᾽ν “4|- 
Ὧθ δα σθηθ ΤΪ6δηπε Δ᾽ Ατς (ΟἸΙαρίῃ ὃ Εορεβ 16 
Ὧο ΨΙΣῚΥ 14 ὕδῃηςβ ἀς [οῆς Ἐνε "6 

ὁ 



ΤΗΣ ΤΙ ΡΚ..5.5 52.785. 

ΕΒΕΝΟΗ ορμέρμοα. 

Ἄκέλον ον Ξαἶον ῥἔνίως 

Ν4 0} [4 Ἑογίιης ἀς Ὠ’Ατίαρμδη Κορεβ 2- 
ἜΈΠΔΟΙ 15 Οπίεη ἀὰ (δριϊαϊηα ψέεῖτ]} 2|- 
ἘΣοκτ πη - Ομ δίσδι [1.4 αὐοττα (Ιαρίῃ 3|- 

Ἂ γναΐεσιοο Ἐορεβ 3|- 
᾿; 1“ ΒΙοουβ ἣν 3- 
Ἔ Μδάδσιμιε Τμέγεβε ᾿ 3,- 
οὐ Ἡ!Ξιοῖτο ἀπ (οηῃΞοσίς 3|- 

αδυῦοΣ ψογαρε δε [18]16 (5εἸ οι ο"5) Ράγεη Ῥαγῃθ 2». 1Δ6 δ ν ς: 
αυϊτοῖ Ὠίϑοουτϑβ 5ὺγ 1᾿᾿ Ηἰβίοϊγε ἀκα ἰὰ 

Ἐένοϊυικίοη α᾽ Απρ]είοτσε Ενε “6 
"ΜΝ ΑΙοὶ ἙειΩὶ εἴ 565 Ατη 5 ψέε γα }} “|- 
μδ Εδπιὶ δἢ Απρ]εΐεστγα " ᾿|- 
ἹΜοσί τλόθ Οοίϊορα (44ὀγέκρεα) Ἐορεβ “|- 
ἩΠοΠοΙοῦ Ιουἱϊο ΧΙ ἃ ΟΠ δε]ο5 ἴμς Βοϊά ,, 26 
ἩΠΟΙ1ὸΥΘ 1.5. Βουτρεοοὶβ θη] ποσηης Οἰαρίη ε[6 

τ 1, ρςοΙε ἀ65 Εδιητηθ5 ϑδὶη σου 26 
- 1,65 Ῥτέοϊουπε5 στ ἀΐσα ας Βτιδύυηθο “|- 
δ "», (“ὀνγίάρεα Ξαά  ο") . ε{- 
" 1.6 Μιβαηίδεορε δ 2[6 
- ΓΡΑνγατο ᾿" 46 

ῬΡοσυδῦ ἘΔΙΓΥ Τα]65 ΕἸΡΡυδΏη τ[6 
Ῥιτοι [4 Μέϊτοτηδηΐο Μάαββοη 1|- 
Ῥοπβασὰ ΟΒμδυϊοίίε (Οοσάδυ Εορεδς 4|- 
Βϑαὶσθ 1.5 Ρ]αἰάουΐβ Βιδυηθοῖζ. 2[- 

- »,. (Αὐὀνγίάρεί ἘαέΖο») » ε|- 
᾿ ΑἸΠ4]116 Ενα “|- 

ΒΑΙη9 Ριςοἷο]α Εορδβ 2|- 
Βαιμπάθδι Μά)]]ε ἀς Ια ϑεῖρ! ὲγα ᾿Ν 2|- 
βΒοΣΊῸ9 ὃς Θρουνό Βαίδὶ]ς ἀς ᾿ϑδῃγ68 Βὰ]} 2|- 
ΒΟΣΙῸΘ [,ε νεῖ αἰ ἔδυ ΟΟΙΡεοκ :|- 
βόάδίηθ 1,6 ῬΒΪΠΟΒΟΡὮ ΟΕ 5808 16 βανοῖς Β]] 2|- 
ΒοῦνοδΣΘ ὕμ ΡΒ ΟΞορΡἢ 5οὺ5 [65 Τοὶῖϊ8 Ενα 2|- 

᾿; 1.6 ϑεσζί ἃ 1.6 ὉΒενηοσ ἀς 1 οὐγαΐης Ἐοραβ 4|- 
᾿ 1. ϑεζί Ἢ ε[6 

βΡΘΠΟΟΣ Α Ῥηπιεσ οὗ ΕἼΘΏΟΒ γ΄ εῖδε |- 
ΒΊΔΟΙ, χη9 ἀθ [1,5 Ὀἰγεοίοϊγα Μαββου ἃ Ῥχγοίϊεσο 41|- 

" Ὠὶχ Απηέεοβ ἀ Ἐχὶ! (Βοοῖς ΣἹ 
οδδρίειβ 1--- 8) ᾽» 1|- 

ΤὨΙΘΣΕΥ [μἰἰτο βὺγ 1 ϊδίοῖτε ἀδ 
Ετδῃος (ΧΙΠ---ΧΧΙΝ) ἠδ. ἢ 26 

" ἘέοΙ5 ἀε5 Τεὴρβ Μέτονϊη- 
εἰεηβ, 1---Ξ1] Μαδββθοὴ ἃ Εορεβ 3|- 

δ 4} 10 ΤῸ 1, Αϑοδγὶβ ου 165 στεοβ ἀὰ χνϑ Θὲ] ΒΞ. Μδϑβθοη 2|- 
Μνοϊίαῖτο ΗϊΪκίοῖγε ἀι δὲς] ἀς 1,ουιἱ δ 

ΧΙΨΝ, ἰῃὰ ἴγοα ραγίβ ἐρινονα ἃ Ῥτοίβεσο 26 δαεὰ 
ΧΑΥΟΣ ἀθ [4 7δθυης δἰθέσιεηηε. Μ 6 

Ἰπαιεῖσο Ιἔρτεὺχ ἀς]ὰ Οἱ ἀ’ Αοβίε ταὶ ἐμοί ι 

4 



71: Μ07ΙΤ ΙΕ 52.178. 

ΘΑΕΗΜΑΝ. 

71Δλε Ῥοίιεριος ταν ζεα ᾿᾽' ορμαΐρε Ῥρεαὀμαν. 

«πέλον Ἡνονἢ ἘαΖέον ἔνίοφ 

ΑΒ άθΣΈΘΣΙ Εἰσῆιϊ Ἑαϊτγ Τα]ε5 ΕἸΡΡριηδῃῃ 46 
Βοσιθάχ Ὧσ ,εβρε Βτγου 3|- 
Ῥχογίδξ Ὠοζ ϑίδαδαι ΕἸὐϊ θαυ ἢϑ ἀ685 

Οτοββθη ναρηοῦ 4|- 
᾿ Ὁ ΐο Τουγηδὶ  ἰβίθη Ενε 2[6 

αοοῖδθ ΚαδὈεπ) Δ ἢτα (1749-- τ:«-761) Ναρποῖ ἃ (δγίμις!!} ᾽; 
᾿ Ἡδγδηη πὰ Π)οτοίῃοδ Ὁ ᾿ 46 
Ἄ ΙρΡὨϊρεηΐς Βτεὰ] 46 

"ΟΥ̓ ΏχΩ Θεϊεοίςα Τα] 65 ΕΙΡριδῃη - 
απ ον Ζορί υπὰ δομνετσί Ν᾽ οΙΞι θη Βο πα 4[6 
ἩδοχιδηάοΣ εῖ ρεβείτης Αροηὶ Ε.1,. ΜΙπδὺ ΒΑΕ 3|- 
Βδυδ [45 Βι|1ὰ 465 Καίϑειβ Βτευ] 3[- 

᾽ Ὧδς9 ΝΒ ἤδιυβ ᾿π Θραθθασὶ ϑοῃ]οι πη 
ἃ (ατχίμμο}} 3|- 

ν᾽ Ὠ1ς Καζανδηῆς ΘΟοΒ]οι δῆ 3- 
Ἐν εκ ϑομεὶϊς νοὴ ΑἸεθθαπάσα Εἰἱρρπιαηῃ ἷ6 
Ιχαχθστθῦρ  ὄ[ἔδεῖ ΟὈεγῃοί Δαρποῖ 3|- 
ἜΚΙ69 16 ἀευϊδοῆεη Ἡδεϊἀδηβαρε ΥΝ οἰβίεηῃοϊτης 3- 
ἘΟΒΊΥΔΌΒΟΝ 1.45 δἣγ 1813 Οασγίμλεὶ! 9): 214. γ.ος αΓ- 
Ιιοβδίηρ Μίππα νοῦ Βαγῃῇοὶτα ὙΝ οἰβίβῃβοϊτης 3|- 
1, οβδίηρ ὃ ἀ0]1ὁτὺ ϑεϊεοίεα ΕᾺΡ]65 Βτγουὶ 8- 
ἸπθπἀθΊΒβοῦσι δϑΘεϊδοίεα 1, εἰἴοῖ5 Θ᾽Πγ6 3|- 
ἘΒΔΌΣΙΘΣ Πεῖ διϑίς Κσευζζυρ ναριον 4|- 
Ἐ19}] Ουἱπυιγσεβο μι μΠἰοἢα 

Νονο!ε Δ οἸβίθη μοί 3|- 
ΤᾺ Ὧϊε ἀδηορθη ἃ Ὠϊ6 ἀε- 

τος Ερκεῖς Θοιίεβ " 3|- 
ΒΟΔΊ1ΟΣ ὙΊΒοΙηι ΤΕΙ} Βγει] [6 

- (Αγέάρε Κα 10. " τ[6 
Ν ΟΘβο ἰδεῖ ἀε5 ἀτεὶΞϑὶρ) Δ ἢ- 

τίροη Κτίερβ Βοοῖς 1]. "ἢ 34|- 
᾿ Μασγία διίυασι ᾽» 36 
᾽» ὙΝαΙ]οηβιείη 1. (Ἄρογ απὰ 

ῬΙοσο]οταΐη) ,,) 3[6 
δὲ Δ δ]]οηςιοΐη 11. (Τοά) κα [6 

Κϑγ061 Ῥτΐηζ Ἐυρσεη νοὴ ϑανογθὴ Ουἱρρίηῃ 2[6 
σμιαπά Ετηβί, Ηεγζορσ νοι δου ῦεη δ οἰ διημοίτοο [6 

Βα] ας ου αεστηδὴ Ηϊἰϑίο αρῃεσ 4|- 
Οεπηδῃ Πδοῖγ]ϊς ῬΟΘΙΙΥ͂ ᾿ 3|- 

5 



718 »777' ΡΚ. 5.5 “52.785. 

ΕΝΟΙ. ΘΗ. 
Ανέλον Ἡον» καὶ ΞΕ αάέον Ῥνίω 

ΒΔΟΟΣ Ηἰβίοιγ οὗ ἴῃς Βείσῃ οἵ 
Κίηρ ΗδυσΥ ΝΙ] Γαν 3|- 

τς γϑ3 νεβι “36 ἃ 5]- 
" Νεν Αἰ δηι5 α. 6. Μ. ἔυκῆν ὃς 

ΟΟὟΙΘΥ Ἐβϑδᾶγϑβ Τα ΌΥ 4|- 
Ὀοῖοθ Ἑορίηβοη σιβοο, Ρα 1 Μαβίδσιμδῃ 4|- 
ἙΔΥῚΘ Μ|οτοσοβιηοσταρὮΥ Νγεθὶ 3|- ᾿ 4|- 
ΟΥ̓ΔΥ Ῥοϑιηβ Τονεν 4|- ἃ 5|- 
ἘΙΏΘΕΊΟΥ͂ Τῆς Ηδτγοσβ ἙΕ. Α. ἀαγάμε 4|- 
ΤΑΤΔῸ Ταῖεβ ἔσο ΘΠ ἰκεβροδγα ΕἸΔΙΒοῖ [6 
ἈΓΔΟΔΌΪΔΥ Ιοτὰ ΟΙτνα [Ὡη65 ι[6 

Ἃ δγδίγοη Ηδβιίηρε ᾿ 16 
ἊΣ ΜΝΠΠ πὶ Ρι ἀπά Εδιὶ οὗ μαι δηλ ., 26 
τὸ Γ[,4Υ5 δῃηὰ οἴου Ῥοδθπβ ΕἸΑΙΒοΥ 16 

ἸΑΥΟΥ Α ϑικείοῃοί Αμποΐϊθης ΡΒΠ]ΟΘΟΡὮΥ 
ἔτοτῃ ΤὮΔ]6ε5 ἴο (ἴσθο 1[6 

᾿ς Ηδηάροοκ οἵ ΕἘπρ] 5 Μεῖσε 41|- 
ῬΟΣΘ Ηἰβίοτυ οὗ Κίῃρ Κἰομαγὰ {11 ΤΑΔῸΥ ἣ 

τὶ ὕἱορία ᾽» 36 
ΜητῖοΣ Ατοδαθ5 δηὰ (οπλι5 γε 3|- 

Ἦν Οἀε οὐ (ἢς Ναιίνιγ, [,.4116- 6 
στο, 11] Ῥεῆβεσζοϑο δὲ γοϊάδς Ἂ 1 

ἢ ϑδιῆβοη Αροηϊςίθϑ .» 46 
τ ϑοῃησῖβ Ἢ τἰ[6 
᾿ Ῥαγδάϊβα [,οβί, 5ὶχ ραγίβ ᾿ 4- εαεὰ 

ῬΟΡΘ Ἐβϑδύ οἡ Οὐ ἰςοΐβηὶ γνεβὶ 1|- 
Βοοίϊ Μαγηγίοῃ Μαβίθσηιδῃ 2|6 

Ν [,ἀγ οὗ ἴῃς [μ|κε " 2[6 
ἣ [.,Αὺὴὸ οἵ (ῃς ἰαϑςὲ Μιμηβίγεὶ ΕἸΔΙμοΥ 41|- 
Ἐ Ιἐρεηά οἵ Μοηίΐτοβε ΘΠΊΡΘΟΙ 26 
εἴ Ι,μοτά οὗ [Π6 5165 ΕἸαϊῆεν 4|- 
Ἂ ΟΙἹὰ Μοτίδ! ιν ΝΊΟΚΙΙη 2[6 

Κορ νοσίἢ ΕἸΔΙδεγ [25 ἐλς γεςς “26 
ΒΏΔΚΘΒΡΘΑΙΘ Α Μιάξυμπνηεν- Νίρηι 5 θεαὶ Μεγ ι[6 

" τυ ἢ Νιρῃι Ν [6 
5 ὉΠῸΞ Οδοβαγ " 16 
" ἢς Τειηρεαβῖ " ε[6 
Ὁ Κιίηρ [,βδσ - ι[6 
Ἂν Μεγοδδηὶ οὗ Ν εηΐος " 16 
" Κίηῃρ Εἰομαγὰ 11 ᾿ [6 
Ἢ Ας5 Υου |ΚκεῸ 1 ᾿ [6 
" Κίηρ δῆ Ν .:; ι|6 

Μδοθοιὶ ΡΥ [6 
ΒΒ ΒΊΚΘΒΡΘΑΣΘ ἃ ΕἸούομοΣ Το ΝΟὈ]ε Κἰηβηθη ϑΙκβδαῖ 46 
ἘΟΤΟΥ͂ Απ Αροϊορὶε ἔοσ Ροείσγιε ΘΒΘΟΚΌΟΓΡἢ 3|- 

81184.09 Οὐμ]πε5 οὗ τἴμ6 Ῥ} ΜΠ] ΟΘορὮγΥ οἱ Ατβίοι]ς 46 



ΤῊ ΡΙΤΤ' ρΡμβριέξ᾽σζ᾽Ηῆδες σςιδβΖες. 

ΕΝΑΙΙΘΗ ορ»εἰρεσα, 

«Απέλον ον ξ δ αὐον Ῥνίεξ 
Ὗοθῦ ΕἸεμδηΐς οὗ ΕὨρΡΊ 5 Οτατηηιασ 26 

" Ἐπρ Π5ἢ γαπημιαγ ον Βερίπηθῖβ 1- 
"Ε Καογ το ΕἸ ἰϑἢ ΟΥ̓ παῖς ες 3|6 εξ 

ΟΑΣ]οῸ8 ΘΠοτί Ηϊ βίου οἱ Βυιἰ5ἢ 1πᾶϊὰ ι{- 
ΜΠ] ΕἸεπιεῃίδγυ (τ πγγοα] (εορυ ΡΥ [6 
ΒΑΥΊΒΟΙοον ΑἸ645 οἵ (οιημλεγοῖαὶ ἀδορυαρην 3|- 

ἘΟΌΣ ΒΟ ΟΒυγοἢ Οαἰςοπίβιῃ Εχρ]αϊποά 4|- 
δΡΤΩ Ἐτιε ΤῆΘ Ραγαῦ Βοοὶ. Εχρίαἰπθά. Ῥαγὶῖ “4[6 

ἣν ὰ Ραγὶ 1 2.41 2γεβῥαγαἰίο»ι 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΞϑ. 
ΒΔΑ11 ΕἸεδιηθηίαγυ ΑἸραῦγα 4“|6 
Ἐπυ0114 ΒοΟΪκ5 1-ἶἶν!Ι!, ΧΙ, ΧΙ ΤαγΐὶοΣ 5|- 

᾿ ΒΟΟΚΒ 1-ΟΙ - 4|- 
ῇ ΒοοΪκ5 1-οὴῖν ᾿ 3|- 

ΑἾβοὸ ββραγδίεὶυ 
᾿ ΒΟΟΚΞῚΙ, ἅ 1; ΠΙ, ἃ τιν; ν, ἃ νι; ΧΙ, ἃ ΧΙἧΠᾺἧ 1[6 ἐαελ 
δι ΘΟ αΠοἢ5 ἴο ΕἸχογοΐβεβ ἴῃ ΤΑΥ]οΥ 5 

Ελπο] 4 ὟΝ. ΝΥ. Ταγῖοι τοϊό 
Απὰ Ξθρδγδίε! Υ 

ἢ ΘΟΙαΙΟΠη5 ἴο ΒΪΚκ5 1--ὴῖν Ἔ 6|- 
᾿Ξ ΘΟΙΪυΓΟη5 ἴο ΒοοΪ(5 ΝΊ. ΧΙ Ἢ 6|- 

ΗἨΟΌΒΟΣ ὃ ὅθβδορ 1 ]ετηεπίδευ Ραμα Γ ΤΠ ροπουλ  ΥΥ 4[6 
ΠΟΙΘΥ͂ ΕἸεμιθη(5 οὗ Θίδίοβ δῃά Ὀυῃηαιηΐοβ "6 

Ῥαγ 1. ΕἸεηθηίς οὐ ϑίδιϊοβ 46 
» Π. ΕἸοποηίβ οἵ Ὀυηδιηΐοβ 26 

: ΕἸεπιοηίς οὗ Ηγάτοκίαιϊος 46 
τι ΒΟΙα οη5 ἴο ΕἸΧΔΠΊΡΙ65, ΗἩ γάτοςίαςος 5- 
"ἢ οι αοη5 οὗ Εχδιηρ]εβ, ϑιίδίϊος ἀπά Ὀγμδηγΐος [6 
Ν Μεοπαπίοβ δηὰ Ηγαγοβίδιίος [6 

5ιρτῃ, Ο. Αὐ!Ππιεῖίς ίοσ ΒΘ ῇοο 5, ἢ οὐ σπου ἀῆθυνεῖς 3|6 
τ Ῥατ 1. ΟἸὨδρίθυβ 1-οντ1. ΕἸεπιθηΐασγ, τὴ 

οὐ ιϊῃοιιϊ ΔΘ ΕΥΒ 2|- 
᾿ Ῥαϊτῖ 11. Ομαρίειβ 1Χ---χχ, νὴ οΥ ψὶτποαΐ 

᾿ ΔΏΒΥΨΘΙΒ 2|- 
ΗδΔ19, 6. Κον ἴο ϑυ ἢ 5 Αὐἱτῃπιδεῖς 76 

ΓΟΑΜΒΕΙΌΛΘΕ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡΕΕΘΘ ΝΑΒΕΗΟΞΘΕ 

ΓΟΝΡΟΝ: Ο. 1. ΟἸΑΥ ἂν 50ΟΝΖ, 

ΑΨῈ ΜΑΕΙΔ [ΙΑΝΕ. 

ΟΙΑΘΟΟΝ : κμο, ΝΈΣΠΙΝΟΤΟΝ ΘΊΚΕΕΤ, 

7 



δ" 

ΖΦ): ΟἸαπιϑτίσας 1500 [εἐ ἴοτ Φυθοοίς 
ἀπὸὺ (ΤΟΙ ρος. 
ΟἜΝΕΒΑΙ, ΕἸΙΤΟΒΒ: 

“.1. 8. ΡΕΒΟΥΝΙΕΣ, ἢ.}., ΕΟΚΜΈΒΙΥ ΒΙΒΗΟΡ ΟΥ ἸῪΤΟΒΟΒΒΤΕΕ, 
Α. ΒΕ. ΚΙΒΚΡΑΤΈΙΟΚ, ἢ).Ὁ., Υ ΜΑΒΟΑΒΕῚ ῬΒΟΥΕΒΒΟΒ, 
Ε. Η. ΟΒΑΒΈ, ἢ.}., ΝΟΒΕΒΙΒΊΑΝ ῬΒΟΣΈΒΒΟΒ. 

Ἐχίτα ΕΌΒΡ. ὅγνο. οἱοίῃ, τὶ ΜαΡ5 ὙΒ6Ω χϑααϊτοᾶ. 
Νειυ Ῥοϊιιπιεδ. 

Σ αιιὰ ΣΣ ΟἸἼΣοΣο1οα. Ἐν. Ὗ. ΕΠ. ΒΑΒΝΕΒ, ἢ... 24. θά. πεῖ. 
ῬΒΔΙΧΔα. ἘΟΟΝΟῚΣ δε ΣΙῚ, τοί. ΚΙΒΕΡΑΤΕΙΟΕ, ἢ.Ὁ. 3. πεῖ. 
Ῥαδῖσχωα, ΒΟΟΙα αῦ δσιᾶ Ὁ. Ῥυγοΐ, ΕΙΒΚΡΑΤΕΙΟΕ, ἢ.Ὁ). 322. πεῖ. 
δοιᾷ οὗ Βοϊοσθου. ΒΟΥ. ΑΝΡΒΕῪ ΗΔΈΡΕΒ, Β.). 12. θά. πεΐ. 
ἜοοΣ οὗ 9ασιῖοι. ον. 5. ἢ. ὈΒΣσΕΒ, ἢ... 224. θά. πεί. 
Βοοοιιὰ Εἰνέαιϊο ἴο σοστίδσια. ον. Α, ΡυῦΜΜΕΒ, ἢ.Ὁ. 

14. θά. πεῖ. 
Ἑνιαῦοα ἴὸ ΤΙΣΔοῖΩν δ Πα. ον. Α. ἢ. ΗΥΜΡΗΒΕΥΘ, 

ΜΑΑ. 3... πεῖ. 

4 ι Φηδ εἴ 
Φαπιοιίαι Θίυ[ς ἴον Φιθοῦῖό, 

Νοιυ Ἀεαάν. ἩΡίιΒ Μαρε. Ῥγίοθ 145, δαοΐ υοϊιηιά. 
ἜοοΣ οὗ ὅοαμισξΛο. Βον. 7. 53. Βηισκ, Π.1..Ὁ. 
ἜοοΣ οὗ ϑυάκοα. ον. 5. 5. Βιάσκ, 1... 
ιχαὶ Βοοῖς οἱ ἔδυ. χοῦ. ΚΙΗΈΧΡΑΤΕΙΟΚ, ἢ.Ὁ. 
οοοςσιά Βοοῖς οὗ βδσατοὶ. Ρχοῖ, ΚΙΒΕΡΑΤΕΙ͂ΟΚ, Ὁ.Ὁ. 
Εισχαὶ Βοοῖς οὗ Σζίικα. Ῥχοΐ. ἴυμβυ, Ὁ... 
βιοοοξὰ Βοοῖς οὗ Σίπμα. Ῥχγοῖ. ΤΥΜΒΥ, Ὁ.Ὁ. 
ἘΣΣα 8ὲ Ἡδομοσῖδ, ΤΏ Εἰ. ον, ΗἩ. Ε. ΒΥ, Ὁ.Ὁ. 
ἄοαυνοϊ δοοοχάϊηκς ἴο δὲ ἡσαϊτίμουν. ον. Α. Οὐβε, Μ.. 
ἄοασγροϊ δοοοχάϊπκ ἴο δὲ ασῖς. Βου, 6. Εἰ. Μλουβαβ, ἢ.ὮὉ. 
ἄοανοὶ δοοοχάϊπρ ἴο δὲ Σικο. ΟΣ Βον. Εἰ, ὟΥ. ΕΆΒΒΑΒ, 0).Ὁ. 
ἄσοανοὶ δοοοχάϊηρ ἴο ΒΕ: ὅομηι. ον. Α. ΡῚΌΔΙΜΕΒ, ἢ.Ὁ. 
Ἀοῖα οὗ ἴδο Δνοαῖῖοα. Ῥγοί, ῦᾺθΜΒΥ, ἢ.Ὁ. 

ἄθε «αππιθιίσαιΨ Φιεεῖς Ζεσίδιποπί 
ἴος ϑοιδοοῖς ἀπὺ Οὐ [εαὲ5. 

ΟἜΝΕΒΑΙ, ΕἸΡΙΤΟΒΒ: 2. 7. 5. ΡΕΒΟΎΝΕΙ, ἢ.Ὁ., 
. ΛἈΕΜΙΤΑΘΕ, ΒΟΒΙΝΒΟΝ, ἢ.}., Ε. Η. ΟΗΑΞΕ, ἢ.Ὁ. 

Νδιυ γοϊεπιδ. 
ξιοοομᾶ ἘΠῚ δ:1ο το σδοχλητπίδτα. ΒοΥ. Α. ΡΙΌΜΜΕΙ, ἢ.ὮὉ. 82. 
Ἑπιαῖῖοῖο τ ΌΔ Ρνίαια. Εἰ. ον. Η.Ο. α.Ό. Μουσι, ἢ... 2ε.6α. 
Ἑπνιαῖο ΟΣ δὲ Τασθοα. Βου. Α. Ολβε, Μ.Α. 83ε. θά. 
Ῥδαῖοσδὶ Εν διῖοα. Βου. 7. Η. ΒΕΒΝΑΒΡ, ἢ.Ὁ. 8ε. θά, 

Ποπῦοι: Ο. δ. ΟΙΛΑῪ αν ΒΟΝΆΗ, 
ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ; ΜΑΒΕΗΟΌΒΕ, ΑΥΕῚ ΜΑΒΙ͂Α ΤΑΝΕ. 

Φιδκσοα: ὅθ, ΤΕΙΙΙΝΟΤΟΝ ΒΤΒΕΕΤ. 
Βκείρμα: Ἐ. 4, ΒΒΟΟΚΗΑΙΒ. 

ϑίω Ἰθστκ: ΤῊΒ ΜΑΟΜΙΠΠΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ. 
ὈΑΜΒΕΊΡΘΩ: ΣΒΙΗΤΩΡ ΒῚ 7. ἃ Ὁ. ΓΚ. ΟἿΑΥ, ΔΊ ΣῊ ὈΠΙΥΕΠΕΙΣΥ δεδδα 

Ά 



ΤῊΗΕ ( (ΑΜΒΕΙΌΘΕ ΒΙΒΙῈ ΕἘΟῸΚΕ 

σΟΗΟΘΟΙ,5. ΑΝ (ΟΟΙΕΠΈῈ5. 

ΘσροηθΡα! Εα 08: 

7.1. 5. Ῥεβοννε, ).}Ὁ., ,ογριογζν ΘίεἼοῤ 97 ΤΡ ογες 

Δ. Ε. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, 1).}0., Σαάγν “Παγναγεξ ..70745507 οὗ 

“᾽ν ἠγεγ. 

Θρμίιίοιια οἵ {0ὲ Βτσ6, 

(υατάϊδῃ. ---“ 121 ἐς ἀϑβέοε ζ ἐο κο»ηρεφγια᾽ ἐοο ἀλσλςν “λὲς ἐχεο ζρηι τορ δ. 

Αοδάεξῃν.---  Δίοαγν φυεγ»}) ὀοοΐξ οὗ ἐλε Δέδέε, τὴ ἐΐδ ἐχορῤίδονε οὗ 
ζ2ονε ἱποακα ἐμ ἐδ ορμζαίφμεἦ, λας μοῖν ὁδέη1: ἐρμοίαϊφαϊ 122 1815 ὀχερίζρμζ 
δογῆος, ἐχερέέορξ αὐζξε 707 τ εἶδαν αγια εορ δηἶεηἑ ἀγγαγρενιόηιξ, 707 1.ξ 
ἀρὰ σολοέαγελίῤ ΟἿ »ιοεέ οὐ {ὶς εαἰξέογε, απο 707 ἐάε ἐζόεγαί αἰδίζας τυλῖεοξ 
ρίαν οὗ ἐλένε ααοῤὲ ἐοτυαγ εἶς »αζέέγς οὗ εγιἐϊεῖδηε." 

ΟΒυγοὴ Ἐονίον.--- “726. “Οανιόγίαρε Δ έῤέφ,) φίαγέφα το »ηαρᾷν γεαγς 
ἄφο, αγιαἰ το Μγηεγ ἐείαὐἑἼελεαῖ ὁγ “λ15 Φ27716 171 1δ5 τρρεέφις οσέδίοϑε, ἐξ γη"ϑαγ γ᾽ 
ἐΐς εον»ιξέφέογε.ἢ 

Βαρίιϊβδὲ Μαραζίῃε. ---ἰ  ζ ῥῬωτυαγείς οὗ 7ογέν σοίτηιδς ἔλαυνε αἱγεααῖν δεό᾽ε 
εογεγ Ζὐτδα 9 ἐλ ἐρναίμαῤέε " (ανιδγίαρε Βιδέφ 707 ϑελοοίς αγμαὶ Οοδίσρες, 
αγαἱ ἐἀε τπυο ἰαίεεέ ((ἀγογτοίές ἀγα γουεγὸδ) τοΐδφ τυείδ σμοέαῖ» ἐᾷς ἀξρἪ 
ελαγαεί67 οὐ ἐλ .5εγίε5.᾽" 

ΟΒατοῦ ϑυηάδυ ΘοΠοοὶ Μασαζίηβ.---ἰ" 2 ἐαγιγιοί, ἐρ1α Ἵ716 471} 5727 
0» πιογὲ ἀφέῤγμέ εοπιγεοηείαγίος 70» ἐάδ τἰμεαρι οΥ Δοίν δεγέρέμγε."" 

ΘυηάδΥ ϑο]οο] (Ὠσοηῖοῖε.----"ς 7Ζ λεγε αγε πὸ ὁεζί67 ὀροῖξς 171 ἐχῥοτέξἧο»ε "Ὁ 
οὗ 14ε ἐὐἰἐϑέγερ ῥαγίς 97) δεγίῤῥέμγε ἰλαρ ἕλοσο ερρέαϊγφα ἦγε 1Δς Οαηεόγία νε 
Δέῤίς 707 δελοοίς ἀγα Οοέίογες. 716 τεγίες ἦας “ομ οἴρες φείαὐἐϊελεα 15 
“ἰαΐηε ἐο αγι λοποιγαῤῥε ῥέαεε ἐγε ἐδε ἡγομέ γαηὲ οὐ γεξγαΐε εογεριδρίαγζος; 
α»α ἐλε ἐσαελεν ογ 2γεαςἦεν το πιασίεγε {ἐς σοίμηιες τοῦδέ ὁσ, 226 “12οΖέίος, 
ἐγ»εῖρλίν ἴῃ ἐς δεγίριεγες.᾽ “414 εομιφείσηζίοις ἀγα] ἐαγ»εδεί σίμαεγίς οὐ 1. ε 
.5. 7 έ:765 στυό αγὲ ἐ»ρ27:ἐ215 εἷεὀξ ἐο ἐδὲ Οανιόγίαιε ζὕκμενεγείέν γὲδς 707 15 
Βιόίς 20» ϑελοοίς αγια Ορέερεσ. 7. ε τὲ )ογ αἰἱξ ἦγε αὐἱῤ, 1: ἐς 2γοδαῤέν ἐξέ 
»ιοσί μρεξμεἐ εο»ι791671467.) αἰϊάε οὐ ἐς Οὐδ 7 εἰαγεθρέ ἀραὶ ογε ἐς Νίσαν ἐδαΐ 
ἀκας δέξγι ρίψερῃ τς ἴηι γδοογ γεαγς.᾽ 

τοοοο ἀΣοῦθς, 
22[τοίο3 



1 ΟΑΜΒΑΙΟΟΣ 8182 ΣΟΚΧ ΟΞ ΟΟΣ5 ὁ» (Ο2ΣΣΟΣΖΘ. 

ΟὨσοπίο]ο8. Ολνίρέίανι ον ]ά.--- ᾿ Απ δἀτηγαῦ]ς δἀὐάϊου ἴο [Βς 
Ὑγ6}1-Κπον Οαπιοηαρα ΒΙΡ]ς ϑετῖεβ. Ὧν Βαγῃεβ μᾶς ἄοπε [5 σσοσκ 
ἱΒοσουΡΉΪΥ Ῥγ6}}, δηὰ πα5 ρίνθη ἃ5 ἃ σοπιπη θη, Υ Ομ ΟἸΣΌΠΊΟΙΘΒ, ΜΒΊΘἢ 
ἷ5 ἀδοϊάοαϊγ ἴῃς Ὀεβὶ ἴο Ὀς6 ἰουπὰ ἴῃ ΕὨρ] 5ἢ,, ἰῃ δρὶῖα οὗ 186 ᾿ἰγοϊ ΔΓ ἸΟΏΒ 
ἱχηροββὰ ὈΥ̓͂ ἴ)6 56.165 ἰὼ Ψ ΒΙΟΣ ᾿ἴ ἀρρΘΑΓβ.᾽" 

Ζέϊεναΐμε.--"" ΑἩ οὐϊοη Πῖ ἢ ἄσϑοσναβ τυ οἷ ῥταῖβο. ἢ 

Ἐστὰ δῃά Νϑδοσδο, Ομαραάξαρ. ---". Ῥγοίδβθου ΕΥ]}εἾ 5 (στ ΘὨΔΥΥ͂ 
ἰδ φαϊϊς ἴμ6 Ὀεβῖ οσκ οἱ ἴπεϑε ὈοΟΚ5 δοςεβειθὶς ἴο ἴῃς ἘΠΡΊ5Ξἢ τεδάοσ. 

ΤῺΘ ΒΟΟΙ, οὗ δοὉ. «52εγζαζον.---- “4 ΑὉ]6 δῃηὰ βο ο] ΑΥΥ ἂς {πὸ Ιηϊἰσοάσο- 
τἰοη ἴ5, ἐξ 15 ἔδυ βυγραββεα ὈΥ [6 ἀοίδιϊεὰ ἐχερεϑὶβ οὗ ἴῃς Ὀοοὶς. [πῃ 115 
τ ΠΑΝΙΟΘΟΝ᾿ 5 βίγθηρτῃ ἰ5 δἵ [5 στεδίεβί. Ηϊς ᾿ἰησυΐϊκιῖς Κηον]εάρε, 
ἢΪ5 αγιϊδίῖο ΒδΌΪτ, Ὠ15 δοϊδητιῆς ᾿ηϑῖσῃϊ, δηὰ ἢ]5 ΠΟΣΑΥΥ ρον εσ ἢᾶνα [8]} 
δ0ορεῈ ψ ΠΕ 6 σΟΙΏ65 ἴο Ἔχερεβίβ.᾿" 

“Μείλοιϊε, Ζεεογαΐ ἐγ. ----- "" ΑἸτεδαὰν γα Ὦανο ἔγααυδηὶ ο4116 ἃ δἰἱδητίουι 
ἴο 15 ἀχοδεάϊηρὶν νδ]υδῦ]ε νοῦ 85 ᾿ἴ5 νου γθ5 ἤανε συ σοοββίν ον ΔΡ- 
μΡεασεά. Βιυῖ ννε ανθ πδνοὺ ἄοῃε 50 ἢ στεαῖου ρ] άϑυσα, νεῖν βεϊάοτα 
ΜΙ 50 στεαῖ ῥ᾽ δαβιγα, 85 6 ΠΟΥ͂ Γείοσ ἴο [Ππ6 ἰαϑῖ ρυ Ὁ] 5ηεα νοϊαπλα, 
[πδΐἴ ου ἴδε ΒοΟΙΚ οὗ ΦοὉ, ὈὉΥ ́  ΘΑΝΊΌΞΟΝ, οὗ ΕΑΙΏΡυΓρΉ... ὟΝ ε οοτά!α!}]}ν 
σομηπηεηᾷ ἴῃς νοϊαπηα ἴο 41} οὖὖἦν τεδάευς. ΤῊ ᾿εαβί Ἰησιγαοῖϊθα ψΨ}}} μά σ- 
βδἰαῃμαὰ δπά δη)οὺ ἰΐ ; δηά σηδίιισε βοῇ] β Μ}11}] Ἰεάσγῃ ἔγοιι ἰτ.᾿ἢ 

ῬΒΔΙΒ. ΒΟΟΚΙ. Ολερελ 71»ρι6:.--- “Ἴὶ σθετηβ ἴῃ ἜΥΟΣΥ ΜΑΥ͂ ἃ τος 
νυ] [π|16 Ῥοοῖκ, οοηίαϊηϊηρ ἃ τᾶ55 οὗ ἰηΐοτγτηδίίοη, νγ6]1-δββοσίβά, 
δηά νε]]-αἰρεκίεά, δπα νν1}} Ὀ6 υϑϑία! ἢοϊ ΟἸ]ΥῪ ἴο βἰαἀδηϊθ ργερδυηρ ἔοσ 
ΘΧΑΙΊ Δ ΙΊΟη5, Ὀχ ἴο Τὴν ννο νηΐ ἃ ἤδπαγ νοϊυτης οὗ Ἔχρ]απδιοι ἴο 
τι ἢ {παῖ 15 ἀἰβῆςσα!ς τη τ 6 Ῥςδ]ίοσ. ..... ὟΝ 6 οννε ἃ ρτεαῖ ἀθὶ οἵ σταῖ- 
ἴυας ἴο Ῥγοΐεβϑθοσ Κ Ἰς ραισοὶς (ΟΥ̓ Δ15 ΒΟΠΟΙΔΤΥ ἀπά ἰπιεγεϑιίηρσ νο]υτηα. ᾽ἢ 

ῬΒδΙΒ. ΒΟΟΚΕΙΙ. Δ 11. ΟγἼεαὶ Τ᾿ ευΐδτο. -- ΤῊ βοοοηᾷ νο] δ 
οὗ Ῥχοίεββος ΚΙΚΚΡΑΤΕΙΟΚ᾽᾿Β Οοπηηθηίδσυ οἡ ἰἢ6 Βοοϊς οὗ Ῥϑαϊτηὴβς δδ5 
8411 [ῃ6 ἀχοϑ]]δηΐ αυδ] {165 ΠΟ ἢ σπαγαοϊογβεὰ τῃ6 ἢγϑῖ... .1ἴ ρῖνος παῖ 
58 Ὀ6βί ἴῃ [Π6 ῥῃ]οϊορΥ οὗ {Π6 βιιῦ)]θοῖ. [115 ποίθϑ ἔαγαΐϑῃ ννμαΐ 5 πχοβῖ 
ποεαεδὰ δηά πιοβί υβεΐα]. [15 ΠΠΟΥΑΣῪ 5[}]6 15 δἰἰγσασῦνθ. [{ [χη βῆος 4]] 
1παὶ ἰ5. οἵ γε] να]υθ ἰπ [πα ἔοσῃι κὐν πκθ᾿ δ ϑῦρθα δηᾶ [ἴ μᾶς 4 Ξιυάϊους 
Τοράτα ἴοσ ἴῃε ἀενουΐ δ5 νν6]] δ5 ἰη[ 9] Πρσεπῖ υηἀετοιδημαϊηρ οὗ [86 Ῥβδϊτωβ.᾽ 

ῬΒΘΙΤΊΒ. ΒΟΟΙΒ ΙΡ. ἀπὰ ὕ. δΑεοογά.---- “6 αὐτὸ οἷδὰ ἴο ψεϊσοπγδ 
ἴῃς (ῃϊγτά ἀῃὰ σοποϊπάϊηρ νοις οὗ Ὠσ Κιγκραίγιο κ᾽ δάπηγα]ς ννουὶς 
οη {με Ῥβαϊπηβ. [11 ἰβ ηοῖ, ἰπάθβά, ἀσγαννὰ ὉΡ ψἱ ἃ νἱενν ἴο [6 πεεᾶς 
οἵ Ηεῦτον κιυάθηϊβ; Ὀυϊΐ ἴογ εἀποδίεα τοδάοιβ ἱρμπογδηΐ οἵ ΗἩεῦτενν ἴἴ ἴ5, 
ἴῃ ΟἿΓ ορίῃίοῃ, ὈΥ͂ ἔατ πε τηοβὲ 56] αἰὰ ἴο [86 βῖυαγ οὗ (λε Ῥβδὶπηβ--- 
Ἰρασῃδθά, οδυϊίουβ, τονοσθηίΐ.᾽ 

Οἀγ φέξαγ.----" ΤῊς ἰηιϊτοάιιοτίοῃ δῃα ποίοβ ἀτὸ Ἰεατηθᾶ δηὰ Ἰυπιϊηουϑ, 
Δα 5ἰπἀεπῖβ νν1}} σοηβα]ῖ τΏ 6 ὈοοΪς ψ 1} ἀ οἰ σηῖτ. ΟἿ οχί εἰς] ηιιεβιϊοηβ, 
ἴδε εὐϊῖοῦ 15 ποῖ εχίγετηθ, Ὀὰϊ ἢ ἔσθαυθηςν ρο65 τασῖμεῦ [μδὴ ψγα {1Κ6. 
Α τενεγεηῖ βρίσιϊ ρεγσνδάεβ ἴῃς ρᾶρεδθ, ΘΙ ΒΟΓ Ἐχροβίϊουυ οἵ οι εἰς], ἢ 

ῬΧΟΥΘΙΣΌΒ. Ζοραΐονε Ομανίεγιν Μευέδε.---" ΘΌΟἢ ἃ νοϊυτηθ μας Ὀδθη 
ΒΥΕΔΙΥ πεεάθά, ἀπὰ βιυάθηϊβ τν}}} Ὀ6 ὙΘΥῪ [ΠΔΗΪΚΙΙ] ἴοσ ἃ Π{||6 Όοοϊς 
ὙΏΟβα τρευῖῖβ ΓΠΕΥ͂ ΜΨ1]] τλογα πα τιογα ἀρργεθοίαϊς ας [ΠΟΥ 86 1. [1 15 Ὀεδυτβν τὶ τθῃ πὰ (1}} οὗ βιιρσοβίνα σοι 6 15.᾽ 
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Φοῦ---οδθα. Ομαγαϊανι.---- “1 15 αἰ σα] ἴο σοτηγηεπα ἴοο ΠΙΡΉΪ 
[Π]5 Ἔχοθ!]θηῖ βοτῖθϑ, τς νο]πλθ5 οὗ  ]Οἢ γα ΠΟῪ Ὀδοοιηϊηρ Ὠυτθδσοιιβ. 
ΤῊΣ ἴνγο ὈοΟΪϊκα Ὀδίοσε τ15, 51π14}} 45 ἴεν δὰ ἰῇ 5126, σοιάρσιβα αδἰτηοβῖ 
νου ηρ ἴμδὲ [ἢ6 γουηρ βία ἀεηϊ σᾶῃ ΓΕΔΘΟΏΔΌΪΥ Ἔχρεοΐ ἴο πηά ἰη [ἢς 
ΨΆΑΥ οἵ Πε]ρ5 ἰονναγάβ βυοἢ σεηεγαὶ Κηονίεαρα οὗ τποὶσ σι) εοῖβ 85 τηδΥ 
θὲ ραϊπεὰ ψιμοιΐ δὴ αἰεπιρί ἴο συάρρὶς ψίἢ τὴς Ηδῦτεν ; ἀπά ὄνθῇ 
{π6 Ἰδαγῃθα βοθοϊδυ σδῃ μαγάϊγ τοδὰ ψιϊηοαυϊ ἰηἴεγεϑί ἀπα θεπεᾶϊ [6 νεῚγ 
ΔὉΪε ᾿πἰγοαποίογυ τλδίίεσ το Ὀοΐὰ ἴΠ656 σοτητηθηίδίοτβ ἤᾶνα ργεῆχεα 
ἴο (Πεὶγ νου πηθ5.᾽ 

Ιβαῖϊδῃ. Ομαρίοσα 1ἱ--ΧΧΧΤΧ. Ῥτοΐθεθοσ ὟΝ. Ἡ. Βεηποίξς ἴῃ ἰδα 
δγήοὰ Ῥδεξ,ν.----“ Ὧν ΘΚιίπηθσβ πᾶτὴθ οὐ ἴδ {{||6- Ῥᾶρα οὗ [ἢϊ5 Ὀοοΐς 
ῖ5 ἃ ρυιδγδηῖθα ἔοσ εἽχίθηβινε δηᾶ ὄὌχδοῖ βοῇ υβ!ρ δηὰ ἴου οάγεῖι] δηά 
δοουγαῖα ἰτοδίτηθηΐ οὗ ἴπ6 βυῦ]εςῖ. ΤὨΪ5 Ππ|6 νοϊυτηθ ψν1}] ποσὰ ἤδη 
βυκίαϊῃ (ἢ6 ΒΙΡῊ τερυϊαιίοη οὗ ἴπ6 5εῦεβ ἰῇ νὩΟἢ 1 ΔΡΡΘΔΓΞ.. τοδ οὺβ 
ψ011}} Ἰοοῖς ἑοσννατά σι τηυοἢ ἰηΐεγεβί ἴο Ὠσ ΘΚ πη 5 βεοοηᾶ νο]υπηθ ΟἹ 
οδιαρίετϑ χὶ---ἶχν!.᾽" 

͵δολοοί Οαγαξα71.---- 5 ΤῊϊΝ 1Ιασὲ δα ἀϊτοη ἴο “Τα Οδιηιρτάρσε ΒΙΌ]6 ίοτ 
Θοῆοοὶς δἀπὰ Ο(ο]]εραβ,᾽ ἰδ ἃ τοδὶ νδίυδοϊα οὔθ, δῃηὰ ν}}} ρὸ (Ὧσ ἴο 
ἱποεαβθα [ῃ6 ὑϑελ ηθ88 οὗ νῆδῖ να ἤανε πὸ ιαβίἰδίίοῃ ἴῃ οδ  ρ [μὰ 
τοδὶ 5601} σογλγθηςΑΥ ἴοσ βοῇῦοο] ρυσροβθεβ. Ὑδπετα οὐρῆϊ ἴο δε ἵψγο 
σορίδ5, αἱ ᾿εαβί, οὗ [}15 'π Ἔν εΥΎ ρδγϑῃ---τοὴα ἰῃ ἴΠς οἰοΥρυτλδηβ δηά [ῃς 
οἴδασ ἴῃ (ἢ τοδο γ᾽ 5 ταν. 

Φοσοιαΐδη. Ολπμγεξ Ομαγέεγίν Κευΐξιυ.---“ ΤῊΣ δυγδηροιηθηΐ οὗ [δ6 
ὈοοΪΚς 15 ψ6]}} ἰγεαϊεα οἢ ΡρΡ. χχχ., 306, δῃά τὴ6 αυεβίίοη οἱ Βαχγιο 8 
τε  οΒ ἢ 115 σοτῃροβιζου οὐ ὈΡ. ΧΧΥἹ., ΧΧΧΙΡν., 317. ΤΕ ΠΠ]υκῖτα- 
[ἰἴοῃ5 ἔσοτη ΕἸΠρ 5 ἢ Ππτογαΐασθ, ᾿ἰδίοσυ, τηοπιτηθηΐβ, ου ΚΒ οἡ Ὀοΐδηγ, 
[ΟΡΟΡΥΆΡὮΥ, εἴς.» ἅτ Βοοά δΔηα Ρ]εη Ὁ], 85 Ἰπαἀθθα ΠΟῪ ἃτὸ ἴῃ οΟἴθεσ 
γοϊυτηεβ οὗ 115 860165.᾽ 

ἘΖ61761. Οπμαγάϊαμ.---ΝῸ Ὅρος οὗ ἴῃς ΟἹά Ταεβίαπιεηϊ οἰδηάς 
ἸΏΟΓΕ ἰῃ πεξαᾶ οὗ 4 σομηπηοηίδίογ (μη [Π15, δῃηα Ὧο βοῃοΐαγ ἴῃ Επρίδηᾶ 
ΟΥ ϑοοίίαπα 15 Ὀείϊεσ χιδ] δεα ἴο σοτηηθηῖ ὑροῃ ἰΐ ἴπδη Ὀσ Α. Β. 
ανϊάδοη. Δ βουπά 5Ξοῃο  σϑα!ρ ἀηὰ ὄχοα]]εηΐ Ἰαάροπιθηῖ ἣἢδ σομ- 
Ὀῖπεβ δπ ἰμϑῖσὶ ἰηΐο Οτθηΐαὶ τηοᾶθϑ5 οὗ ἱπουρῃϊ ΒΙΟΝ τεπάδθυβ Ὠΐτα ἃ 
ΒΡΟΟΙΆΠΥ {γυβιννουίν σας ἴο ἃ ὈοοΪκ βοῇ ἃ5 (815.... Η5 ΠΟΙ ΘὨΓΔΕΥ͂ 
ΤΩΔΥ δ 586]} τϑοοιῃτηθη δα 85 ἴπΠ6 Ὀρδῖ (ῃδΐ ἢδ5 γεῖ δρρεαγεά. Νοσ ἰβ 
ἰξ Ὲ]Π ΚΟ Ὶγ {παῖ ἴἴ 11} τεπηδίη ἴῃ 6 Ὀαβὶ ἔοσ βοῦηδ [τα ἴο σοπηθ.᾽" 

ὍὅὍο01 διά Ατηοβ. Ολμγεὰλ 3 ε}|5.----.. Ῥγοίεββθοσ Ὀγίνεσβ ἰαϊαεδὶ σοη- 
τὴραῖςοι ἴο ἴπε (διηταρσε ΒΙΌ]6Ὲ σδηποῖ Ὀὰΐ βῃεδα Ἰ᾿υϑῖγα δηὰ ναῖπα οἡ 
τὰϊς αἰτεδάν ὑγαιβθινουίυ δἰϊοπιρὶ ἴο δἱὰ ουζ βίυαοπῖὶβ οὗ ΒΙΌ]ςῈ ὨἰβτοΥΥ͂ 
δηὰ ἀοοσοίηο. Τῆα ἰηϊγοάποίίοι απα ποῖθβ ρΐδοα 1ἢ15 ῬΟΟΚ διθοηρ ἴδ 6 
Ὀαβί βαπάροοϊκβ ἴο ἴῃ6 ῬυορἨοῖϑ᾽ ᾿ἶνεθβ, νγνουϊκ, δῃὰ τηϊββίοι,᾽" 

ΝΔΆΌΣΩ, ΗΔ ΌΔΙΙΣΟΙΝ δηᾶ Ζουμϑηΐδη, ΟΥ̓ Ζίεαί ενίστυ.---  ΝῸ Ὀοίζοσ 
δυάς ἴο [Πε56 ἴἤἔγθε ργορῃεῖβ οουἹὰ Ὀς νυ ]ϑηεα ἴδῃ Ὀγ Πᾶν! ἀϑοη᾽β {||6 
Ὀοοϊκ. Ηἰς σοπιηηεδηϊασιθβ οἱ [οῦ δηὰ ἘζΖεκὶθὶ ἀγα ρευῆᾶρϑ ἴῃς ὑεβῖ ἰῃ 
(5 Ἔχος!]δηΐ 56 7165, δηα [86 ὑγεϑθηΐ ψΟΥΚ 15 ἐα08] ἴο 115 Ργεάδοθββουβ." 

σπαγάϊξανι.----" Ῥτοῖ, Ῥανίαάθοηῃ Ὧδ5 ἰαἱὰά 411 βἰυάθηϊβ οὗ τῇς. ΟἹά 
Τεβίδπιθηϊ ὑηάοθυ ἃ ἔγοϑδῃ ἀδθὺϊ οὗ σταιϊ ἂς ὈΥ ἴλ6 ρυδ]οδιίοη οὗ [88 
ΒΟΒΟΙΪΑΤΙΙΥ {{||Ὶ6 γοϊατηθ. 11 ἰβ φιῖα [ἢ6 Ὀδϑῖ σοϊηλθῃϊΑΥΥ ΟἹ [656 ὈΟΟΚΆ 
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τηαῖ Ὧδ5 γεῖ ἀρρεοαγεάᾶ.... 5118}} δ5 11 5, ἴ[ηε νοϊαγτηθ 15. ψὰ}} νου ἴο 
ἴα ἰἴϊ5 ρίδος ὈῪ πε 546 οἵ ἴδε βϑϑᾶῖὴδ δυῖμοῦβ ἱηνα Δ ὉΪ]6 σοτησαθηΐασιεβ 
οἡ οῦ δηὰ Εἰ ζεκὶεὶ." 

«δ, 2εεζαζον.--- ὟΝ 6 ΤΑΔῪ 5ΔΥ ποις πεςιιαοη (δὶ Ῥτοίεθθοσ αν! ὰ- 
50η}5 ρυϊάδησς 8 ΔΙΏΡΙΥ 58ι15ἰδοίουγ. Τῃα ἱπεο]ορίοδὶ βζυαεηΐ οσ ἰδς 
ΡΓΘδοπ δ ΨΜὴΟῸ ΤΔΔῪ μαννα ἴο ἀθαὶ ἢ [86 δ )εοῖ σαπηοὶ ἀο ες [μδἢ 
σου] Ὠ1τλ.᾽} 

ΕἸχεῦ ΒΟΟΙ οὗὨ ΝδοοδὍθθβ. 2 οοξ»ια».---“ Ὀ κεῖ] δὲ οὔσθ ἴο ἴδ 
[Ποο]ορίςδὶ βιαἀθηϊ δηα ἴλ6 βοσίουβ γεδάδχ οὗ ἴῃ Β1:0]6. Τδε ποῖθϑ ἅγα 
ΘΧΟΘΘΑΙΩΡῚΥ ἰηιεχαβίϊηρν δηα ἀγα σᾶγοίι] βυτηπιδγθβ οὗ [6 Ὀαβῖ σθϑθδυοὶ.᾽ἢ ἢ 

Ξαμεαζεοπαί 7 1;»265.--. ΑἸ ἐχοα!]εηΐ βοῃοοὶ δηὰ οο]]ερο εὐἀϊθοῃ, 

Βὺ νίαϊῖθονγ. Ζηρία Ολεγελαρ.---  ΤῊς ἰηἰτοάδυςίίου ἰ5 Δ 0 ]6, 
ΒΟΠΟΪΑΥΎ, δπᾶὰ δι ποι ΠΥ ργαοίϊοδὶ, ἃ5 ἰϊ θεᾶτβ οὐ 186 διϊμοσβηΐρ δηάᾶ 
οοπίοηϊβ οὗ [86 Οοβρεῖ, δῃὰ τῃς οὔρίμαὶ ἔόγηλ ἴῃ Μ ΙΟῺ 1ἴ 15 δυρροβοὰ 
ἴο δᾶνε Ὀδδη ψτιοη. [ἰ 15 ΜῈ6]} 1Π1υβἰγαῖϊθα ὈΥ ἔνγο Ἔχοθ]επΐ τᾶρ5 οὗ 
τς Ηοὶγ 1.Δπὰ δηὰ οἔὗ ἴῃς 864 οὗ (Δ11]|ε6.᾿ 

Β' ΜΑΥς. 25 χο.1207.-τττ ἸΤηΐο [815 5141} νοϊππης σ Μδοΐθασ, Ὀεϑι ἀθ5 
ἃ. οἶοαγ δῃὰ δῦϊ]ε πἰγοάτποίίοη ἴο [6 οδβρεϊ, δῃὰ [ἢς ἰεχί οὗ 81 Μαχᾷκ, 
Βᾶ5 σοιῃργοββοα ΙΏΔΗΥ͂ Ὠυπάγεαβ οὗ νυ ῦ]6 ἀρὰ μοΙρῆι ποΐῖθ5. [ἢ 
βδῃοσί, ἢε ὨΔ5 σίνεῃ ἃ ἃ σαρὶϊ8] τηδησδὶ οὗ (ῃς Κὶ πὰ τεαυϊγοα---οοῃϊαϊηϊηρ 
411 ταῖ 15 ποεαρὰ ἴο 1] υκίγαϊβ ἴῃς τοχῖ, 1. 6. 411 [δὶ σδῃ ὃὈς ἀγΑνσῃ ἔτοτα 
1ῃ6 ὨἰδίοΥΥ, ΡΘΟΡΥΔΡὮΥ, ουδίοπηβ, δηαὰ τϑηηοῖβ οἱ ἴπ6 6. Βαῖΐῖ 85 8 
ΒΑηάΡοοῖ,, σινησ ἴῃ ἃ οἰθασ δηὰ βιοςὶποῖ ἔοστῃ [86 ἰπίογηηδίίοη ψ ΒΟ ἢ 
ἃ ἰΔὰ τεοαυΐγεβ 1Ὼ ΟΥ̓ΘΓ ἴο δίδηα δὴ Ὄχδιηϊηδίίοη ἴῃ ἴπ6 ὅοϑρεὶ, ἰΐ 15 
Δατα γα ]6...... 1 οδῃ ΨΟΙΥ͂ ΒΕΔΥΓΙῪ σοτητηεηα 1, ἢοΐ ΟὨἹΥ ἴο [06 56 η ου 
ὈοΥ͂5 δΔηὰ ρἸγ]5 ἰπ οὐγ {Π|0ἢ Θ΄. Π 2015, θαϊ 4]5ο ἴο ϑυηάδγ-ϑοοο] [δδοθεσβ, 
ὍὮΟ ΙὩΔΥῪ μεῖ ἔγζοα 1ξ ἴῃ ΝΘΙΥῪ Κιπα οὗ Κηον]εαρσε ΒΕΥ οἶΐεη δηὰ ἰὶ 
Βαγάσϑι ἴο ρεῖ. 

Βὶ 10. «52ἐεζαΐο7.--- “ Τάηοπ ΒΆΒΒΕΑΒ [45 ΞΌΡρ]]εα 5ἰυάδεηῖβ. οὗ 
(δε Οοβρεὶ ψ ἢ δὴ δάμλίγα]α τηδηι8] ἰῃ [815 νοϊσσηθ. [ζ δδ5 4}1 [Παϊ 
οορίουβ νδιεῖν οἱ 11] υϑίγαιϊοη, ᾿ησοη Ὑ οὗ βυρροβίίοη, δὰ σοησγαὶ 
βου ἀπεβ5 οἱ Ἰηιουργείδιίου ὙΠΟ. τοδάθυβ ἄγε δοοικξίομιθα ἴο ἐχρϑοῖ 
ἴστοτῃ ἴῃς Ἰεασηβα δηὰ οἱοχιθηὶ δαϊῖοσ. Αὔγοῦα ΨῆΟ ἢᾶ5 Ὀδθῃ δοοῦδ- 
ἰοχηϑα ἴο δϑβοοϊδίε ἴῃς ἰάδα οἱ "ἀγγῃθϑθ᾽ ψΊ ἃ σοτησηθηίδσυ, 5μου]α ρὸ 
ἰἴο ὕδῆοη Εδιγαῖβ δῦ κ0 [ΟἹ ἃ τῇοτα σογγϑοῖ ᾿τηρσζεβδϑίοη. Ηδ ψ}} 
δῃα τπδΐὶ ἃ σΟΙΙΘΠΙΑΙΥ ΤΔΥῪ Ὀς τηδᾶδ ᾿ηςογεϑίπρ ἴῃ ἴδε ὨΙρρθβὶ ἄσρτοα, 
διὰ (παὶ νἱϊμουῖ ἰοβίηρ δηγιηρ οἱ 5 Ξο!1ἃ ναἰαα.... Βαϊ, 50 ἴο δρβδϊς, 
ἀϊ 15 Ζοο ροοά ίογ βοτὴξ οἵ [ῃ6 τεδάθυβ ἴοσ όσα ἰΐ 15 Ἰἰθπαεά,᾽ 

δὺ 9008. Ἐηρίϊὰ Ολεγοληῖα. --- "ΤῊΣ ἡοῖδβ ἀγα δχίσευμεῖυ βοῇο- 
ἸΑΥΪΥ δἀῃὰ νδίυδῦϊθ, ἀπὰ πῃ τοβὶ οᾶβθβ δχῃδιϑβίνα, Ὁ ησίὴρ ἴο [86 
οἸυςϊἀαϊοη οὗ ἴῃ6 ἰδχὶ 4}} ἴζδι 15 Ὀδδῖ 1 σοχωητηθηῖδχζίθβ, δποιθηΐ δηὰ 
τηοάδγῃ.᾿ἢ 

Αοἴβ. «δελοοΐ σπαγαϊα11.--- Ὲ ἂο Ὡοΐ ΚΠΟΝ οὗ ΔΩΥ οἵδε νοϊυτης 
ὙΠ ΕΊΟ 50 στηυοῇ ΠΕΡ ἰ5 ρίνεη ἴο [86 σοϊῃρ]οῖα υπηάἀεγοίδπαϊηρ οὗ οη6 οὗ 
ἴδε πιοβὲ ἱτηρογίδῃϊ δηὰ, ἴῃ πιϑὴυ τεβρεοίβ, αἰ σας ὈΟΟ 5 οὗ [86 Νεον 
"᾿Γεβιδσωθηῖ. 

ΒοΣΔΩΒ, 2 χῥοεσῖζον. ---- ΤὩΘ “Νοίεβ᾽᾿ ἀτὲ νεῦὺ σοοά, δηὰ Ιεδῇ, 85 
Ἢ με Ὠοῖα5 οὗ ἃ ϑοῦοοὶ Βι0]6 βῃοιυ)άᾶ, ἴο [86 χηοβι ΟΟΙΏΙΏΟΏΪΥ δοσερίεοά 
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δηὰ οτμοάᾶοχ νἱενν οὗ [ἢ ἱπεδρίσγεα δι μοτ᾿ 5 τιδδπίηρσ ; Ψ.81Ε [ἢ6 Ιπῖτο- 
ἀυοίίοη, ἀῃηα Θβρθοία!ν [Π6 Θ,κοῖοῃ οὗ τῆς 1ὲ1||6 οἵ δῖ Ρααὶ, ἰ5. ἃ τροαδὶ 
οὗ οοπάδηβαίίοη. [11 15 ἃ5 ᾿ἴνεὶυ δῃηὰ ρ᾽θαβδηῖὶ ἴο γϑδα ἂ5 1 ἴννο οσ ἴδχεε 
ἰλοῖΞ δὰ ποῖ θδθῆ οσονψάβα ἰηΐο τ᾽ 611- πὶ σὴ Ἔν γΎ βεηΐθησα." 

ἘΡΒΟΒΔη5Β. Δαρίϊε αρασί᾽.---- 1τ φεοιὴβ ἴο υ5 ἴῆε τηοάεϊ οὗ ἃ 
ΘΟΒΟΟΙ δηὰ (ο]]ε ρὲ (οχησηβηΐδυυ ---οοιηργεμεηβῖνα, θὰΐ ποῖ σα Ὀοσβοῖηθ; 
50 ΒΟ] αΥγ, θαϊ ποὶ ρεάδῃιίο.᾽ 

Οπαραϊα72.---- “ 1 ΞΌΡΡΙ]165 πιδίζοσ τ] Οἢ 15. ον! άθηιν (ἢ 6 οαΐοοτας οὗ 
ἄδερ βίυαγ ρυτϑαεᾶ πὶ ἃ ἀδνοίίζομαὶ τηϊηά.᾽ 

ῬΌΔΡΡΙΔ 8. Κιεογά.--- ΤΏΕΥΕ ἅτ ἔενν βϑιῖεβ τῆοσες ναϊυθὰ ὮΥΓ 
τΒθοϊορίοαὶ βιυάεηῖϊα ἴμᾶπ “ΤῊς Οατηντίαρε ΒΙ0]6 ἔογ ϑοιοοὶβ δηά 
ΟΟἸ]]ερεβ,᾽ δῃά {πεῖς Μ1] Ὀ6 πο Ὠυταθαγ οὗ ᾿ἴ τηοτα δϑιθοιηθα (μδῃ [μα 
ὉΥ Με Η. (, 6. Μοῦ οἱ ἴδε δ 2έσξί ἐο ἀε ῥλετῤῥία»».᾽" 

ΟΟ]ΟΒΒ18:8. Δ᾽ ξουγα.---ΤΏοβα ὯΟ να ΔἸ δα  υδϑα τὶ ἢ Ρ]Θαϑθυσα 
πᾶ ῥχοῆὶ Μὲ Μουϊδθβ νοϊυπηεβ οὗ {με βᾶὴηθ βευϊθβ οὐ ΕἸΡβεβίδῃβ δηά 
ῬΒΙΡΡίδηβ. Μ}11} ορεὴ (815 1{||6 θοοΚκ ἢ τπὲ Ὠὶρῃεβὶ ἐχρθοίαδιοῃβ. 
ΤΏΟΥ Μ0|1 ποῖ Ὀὲ αϊξαρροϊηϊεά....... Νὸο τῆογα σοζῃρ δῖα οσὐἁ {Υυβι ΟΥὮὨΥ 
νοϊυτηθ δ85 Ὀ6θ Το υϊοα ἴο [Π]15 56 7165. 

Ἐχροσίίονν 717245.---- ΤῊ ]5 15 ἣονν [Π6 (τ τ ΘΠ ΑΙ οἡ ( ΟἹ] βϑῖδηβ δπά 
ῬΒΠΘλοη ἴο ἢᾶνε ἂἵ γοῦσ Βαπά, ἡ ΒΕ ΟΥ γοι γα ΒΟ ΒΟΟΪΌΟΥ οἵ βοβοΐδσ, 
ἰαγγαδὴ οὐ οἸεγρυιδῃ." 

ΤῊΘΒΒΔΙΟ 88. “4εααἴ2;»}7.--- ΜΥ ΕἸἼΝΘΙΑΥ τηδἰ πίδίηβ ἴΠ 6 ΕἸΡῊ ἰδνα] 
οἔὔτδε 5θτεβ ἴο γῇ οἢ ἢ6 δδ5 Ὀδοοόσὴς οοπίχ ραΐοσ, ϑόοῖὴς ρατγίβ οἵ ἢΪ5 
Ἰπιγοαποιίου ἴο τῃ6 ΕΡ᾿511685 ἴο ἴῃς ὙΠ αββδ]ουΐδηβ σου βοδσοεὶν Ὀ6 
Ῥεϊεγθά, Ὅπα δοοουηῖ οὗ Τ μοββαϊοηῖσα, ἴΠ 6 ἀδϑο ρου οὗ [πε 5ἴ}]6 δηὰ 
σματγδοῖογ οὗ ἴῃς Ερ βι]65, δηά (18 δῃδὶγϑὶβ οὗ [μϑῖ ἀσὰ Ἔχο]]θηΐ ἸΏ βίγ] 6 
Πα ΒΟΠΟΪΑΙΥ σφᾶγα. Τὴδ ποίεϑ ἃγὰ ΡῬΟββι ΟΪΥ ἴοο νοϊυχηίποιβ; Ὀαΐ ἴΠ6γ6 
15 80 ΣΔΊΟὮ τηδίζοσ ἴῃ ἴΠθΣ, δηὰ ἴῃς τδίίεσ 15 ἀυγδησοα δπὰ μαηα]θά 50 
ΔΌΪΥ, ἴμαὶ χὰ ἃγὲ γεν ἴο ἔογρινα {πεῖν ἔλ] 655... Με ΕἸΝΌΙΑΥ 5. σΟπλ- 
ἸΩΘΏΓΑΙΥ 158 ἃ νΔ]ΌΔ Ὁ] 6 δα αἰτίοις ἴο ψγῆδὶ μας ὑθεὴ τυγιτίδη οἱ [86 Ἰοζίοσβ 
ἴο ἴμε Τβεββαϊοηΐίδη Οδυσο.᾽" 

Βαρίέϊεέ “7αρασῖρμε.--- ΜΥ ΕἸΝΌΙΑΥ ἢδ5 Δ] 8]1δὦ ἴῃ (15 νοϊατηα ἃ 
5}.  ῃοἢ Πζ Μουϊΐοη νγχᾶβ σοιαρε]]δᾶ ἴο ἀδο]ηθ, ᾿πουρ 6 Βδ5 σαπάθγοά 
νυ 40 ]6 δἱα ἴῃ 115 ργεαρδσγαίΐοη. ΤῊ σοῃῃιθηΐδιυ ἰ5 ἴῃ 115 ΟὟ ΨΨΑΥ͂ ἃ 
τ1066]---ΟἸδαγ, ἑἰογοθίαϊ, βοΠ ο]ΑΥΥ --τϑιιο 45 γουηρ κι πἀδηῖβ γ711} τε] σοσὴς 
85 ἃ ΓΕΔΙ]Υ͂ 5661} ρυΐᾶς, ἀηὰ οἱά οπμθβ νν}}} δοκηον)εάρα 85 ρὶνὶηρ ἴῃ 
τε βρᾶςε ἴῃς βυρβίδηςσε οἱ 8]1 [παὶ [6 Κηδν.ἢ" 

ΤΙΔοῖΣν δπὰ ΤιϊπβΒ. 7.14 Ολγίσίζαν, -τολ ΤῊΣ 56.165 ἱποϊιιὰθβ δὴν 
νο]υπηε5. οὗ 5Ξίε τη μου, δηὰ [}15 ἰαδὶ σᾶ γϑὴῖκ διηοὴρ ἴμ6 τηοβὶ 
ναϊυδὺϊο. Τα Ρᾶρο5 ἐνίηςα σαγαίι] ΒΟ ΠΟΙ ΥβΡ ἀηα ἃ [Ποτουρἢ δοαυδίηϊ- 
ΔΏ06 ΨῈΓ ἘΧχροβίίουυ Πογαΐατα ; δηὰ ἴῃς ψοῦῖκ 5ῃουϊὰ ῥτζοϊηοΐα 4 ζχοσε 
ΘΘΏΘΓΔΙ δηὰ Ρσδοίίοδὶ βιυαγ οἱ (ἢς Ῥαβίογαὶ Ἐ) ]51165.᾽ 

ἨΘΌΣΘΥΒ. ΖΔαέϊεί ἤαρατί᾽ιε.---- ὁ ΤΑΚα 8 (απο ΕΑΥγασ 5) σοσὰ- 
ΤΑΘΏΪΔΙΥ Οἡ 16 ἰἰ ρόββαββαβ 411 [πε Ὀεβὶ ομδγδαοι ει β[οβ οὗ πῖβ τυ ηρ. 
Ι " ἂ νος Ὡοΐ ΟἿΪΥ οὗ δὴ δοσοιῃρ  5ης6α βοβοϊασ, Ὀυϊ οὗ ἃ 5Κ1||6ἀ 
ἰφδοθοῖ. 

᾿, 



6 ΟΑΥΒΚΙΘΟΣ Δ7828 ΣΟ ΞΟΖΟΟΣΖ5, δ' (ΟΖΣΕΟΣ 5. 

ὥλτηθβ. 4 .χονῖζονγ.---τ 1 5, 50 [ΔΓ ἂἃβ 1 Κηον, ὉΥ͂ ἔα (δες Ὀεξῖ 
δχροβιίοῃ οὗ ἴῃς ΕΡί51]6 οὗ δῖ [ἅτὴ865 ἴῃ ἴπ6 ΕΠΡ 5} ἰδησαᾶρε. Νοῖ 
ΒΟΠΟΟΙΌΟΥΞ ΟΥ̓ πάθη νοὶπρ ἴῃ ἔοσ Ὧἃπ Ἔχαιηϊηδιίοη δοηθ, Ὀὰΐ τα ϊσίετβ 
Δα Ῥγδδοῆοῖβ οὗ (ἢς Νοτγά, τῇδυ σεῖ τῆοτα γθὰ] Β6]ρ οι 1 [8 ἔγοτω 
[ἢς ποδὶ ΠΟΥ δηᾶ εἰδρογαῖε σοτηγηθηίδγιθβ.᾽ 

ΤῺΘ ΕΡΊ 5.168 οὗ Κὺ πη. Ολτγοληαρ. ----" ΤΉΪς ἰοστὴβ δῃ δοσηϊσα "δ 
οοτηραπηίοῃ ἴο ἴῃ6 “(ὐοτητηεηΐασυ οὐ τὰς οβραὶ δοοοσζάϊηρσ ἴο δῖ ἴοδη,᾽ 
ΜὨϊο 5 τονιεννοὰ ἰὼ 714 Ολωγοληιαε ἃ5 ΒΟΟῺ 85 1 ἀρρεαιοά. ὍὯτσ 
ῬΙΙΠΊΤΛΟΥ ἢδ5 δοῖὴς οὗ ἴπῸ Ὠρῃεβί αυ.411} ΠΟ ΔῈ] 05 ἔοσ βυοῃ ἃ ἰδϑὶς ἢ δπὰ 
(μεθ. ἴννϑ νοϊυμηδϑ, Πεῖὶγ 5'ΖῈ Ὀοϊηρ οοηϑίἀεγεά, «11 Ὀεᾶσ σοσηραγίβου 
αὐ τἰἢς εκ (οτητηεηΐασιθβ οὗ (6 πλς.᾿" 

Βονϑιδῦοα. Οπμαγαΐα».--- “ΤῊ15 νοϊυτης σοηίδὶης ονϊάθηςς οὗ συ ἢ 
οσαγοία] ἰαῦουσ. [ξ ἰ5 ἃ βοῃο δ ῦ ργοάαοίίοι, 845 τηὶρῃϊ Ὀ6 ἐχρεςϊθὰ ἔζοσα 
(ῃς Ρδη οὗ {πε ἰαίε Μὺ ΝΝ. Η. ΘΊ:μοοχ.... Τα ποῖθβ ἴσχον ρῃξ ὑροα 
ΤΩΔΏΥ Ῥᾶββαρεβ οὗ [Π15 ἀπῆοα] ῬΟΟΚ, ἀρὰ ἀγα Ἔχίσει εν βυρρεβῦνα. [ 
ἰδ ΔῺ δάἀναηϊαρε ἴπᾶῖ ΠΟΥ ϑουηδίϊπηεβ δεῖ Ὀεΐοτε ἰῃς 5βιυάθης νασίουβ 
ἰηϊογρτείδοῃβ νυ ουζ Ἔχδ ον ρυαϊηρ Ὠἰτὶ ἴο ἃ ομοῖςς.᾿" 

Ῥπεϊεγαε 27εἰλοάξε ϑδιρπαάαγεϑελοοί Ζερογα. --- Ὁ ͵ ας σαπποῖ Ἰς 
ἴοο ΗἸΙΡΆΪΥ οἱ [μἰ5 Ἔχοοι]οπί 11{{|6 νοϊυθ. ΤὨς ἰπίσοάυσίοηῃ ἰ5 οὗ (86 
στεδίεδὶ ροββίθ]ς νᾶὶὰε ἴο ἴπε κἰυάςηῖ, δπά δοσυγαῖα ϑοῃπο δυβΡ 15 
οοτη ἰπθα ψἱἢ ἴσαα Ἰογ ΠΥ ἴο (6 ἱπεριτεα νοσγά. ὙΤΈστγα 5 τυ ἢ σροτα 
ταδίίου οὗ ρσδοίίσαὶ αΓ}11 } σοτηργαββθα ᾿ηΐο (15 νοϊυσας οὗ ΡΡ. 174 ἴθδῃ 
ἰ5 οοῃίδίποά ἴῃ ΠΠΔΩΥ͂ ἃ Ροχίεηζουβ ἰοπια.᾽ 

ζῦθε ξΞουια ες Οὐαπιθτίσας 428{0[ὲ ἴοτ ξΘΙθοοΙς, 

ϑυηάδυ- ϑομοοὶ (Ὠτοηὶο]6. ----ἢ ει ἐαρ ομεῖν γεῤεαΐ τυλαΐξ τῶὸε ἄανε 
αἱγεαον τατὰ ογ΄ ἐδὶς σαἰγεῖγαῤίο τεγῖές, οογεζαϊγεῖριρ, ας τζ ὧρες, ἐλε σελοίαν- 
σλΐβ οὐ ἐλέ ἰαγρεγ τυογᾷ. 2:0» σελοίαγε ἐγὲ οἵἍ» εἰαδν' εἰασσές, ἀνα )07 ἐλοιέ 
2γεῤανγίηρ 297 Δεν βέμγέ ἐχαρεηηαζίορεδ, γ10 ὀφέζεν' οογρηρδραγῖδς καρ δέ ῥπμζ 
ἑπίο ἐλε1γ λαμά:.᾽ 

Ἐεοοτά.--- “2 ε: είς ἐλοῖγ σν»ιαΐὶ εἴσο, ἐλ6:ς υοίμεγγηθς ρῖνέ ἐλέ εμδείαρες 
οΥ “ἦε σὐἰν»ετγαῤίε  ίέεές οὕ τυογξ ογιε τυλίελ λέγ αγε γοωμαξά. Ὑἥε εαρε μὴν 
ἦοῤε ἐλαξ ἐγ »εαρ» σελοοίς ἐΐε εἰα:55-ἐαολέρρ, τοῦδ ῥγοκεεά ο» ἦε ἐμέ: ἐδέξε 
ε07»17»ι672: 707,5 Σερρέεί.᾽" 

Ἑάυοδίίοηδὶ Εσνίεν,.---" 71. δπηαίεν Οαν»ιδγίαάρε 1 δίς 70» ϑολοοῖς 
ἐς τρις {2 115 εοριὀἼἠ αΐίονρ οὗ σνιαί εοπιρασς τοῦδ ργεαξ σελοίαγελέρ.... 
4 Ὁ» τ::56 12 ἔρτυῦν ,όγηις, το, διαγ-σελοοίς απα ἐρ 12 )γαφρεῖζίν, τοό εαρροΐ 
σρρεεί ὀείζεγ ἐϊζς νιαριαῖς ἐλαγ ἐδέ44.᾽" 

Γὐλΐεγαιυ Ν ου]ά.--- ΑΔ ἐλαΐξ ἐς μόοόσσα»»» 10 δέ ξμοισν αμα ἰδαγγιφα ὄν 
διε ρει σεῖο» απα εοἰδρισριίαῦ» σολοοίς ἐς 1ο δέ γομγια ἐγ ἐλὲς σϑγέδς. 
75πύἰεεά, νεεῖ γιοῦ ἐς ῥγονλαφα ἐλαγι «ἀοιζα δέ γεφεῖγεαά ὃν 1λε ἐχαριέρεν:. 
Ἦϑε ἀο »οΐ ἄριοτο τυλαΐ γνιονέ εοτρία δέ ἀἰργιε ο ῥ»γουΐλώε τἐρεείδίς, ἐγιζεγ σέναν, 
αγιαΐ «οἶδέ δεγέῤῥωναί ἐγεοέγεεεέϊον 70» ὁογς αν ρίγίς. Ζ7Άε ϑγμαϊος οὐ ἠδέ 

'π ᾿σαῦππαν πρααππααααν  ππσπππῃ τ πῃ 



ΟΡΙΛΖΟΝ5 ΟΥ ΤΗ͂Σ ΡΑ2 55. Ἵ 

(α»ὀγίαρε ζγμένενεῖν 20 γες: αγέ γέμάφγίηρ ρφγέαί “ορσϊοές δοίλ ἰο ἑξαελεγε 
απα ο «εὐοίαγε ὁγ ἐλε διῤὀἧ[εαζίογε οὗ σε ὦ υαὐμαῤίφ 5εγῖες 977 δοοξς, ἐπ 
τολτελ εἰρελοαά τυογᾷ εομα γιοί ἄαῦε α 2᾽αεε.᾽" 

Ομ τ βιϊδη 1,βδᾶθυ.-- 230» λέ εἰμ ο7 1}ε τας ε ογαεἾες τοῖο τεῤέέσες 
λοις οὕ ἱγαυεί ον» »εορεόηις ΟΥ̓ τυατζρ᾽ ἐπ 189 2εγμδαΐ οὗ ἐλε δίῤίε {ἠεγε 
ἐς ποίλίηιρ'σο λαμάν, αμπα, αὐ ἐλε ταριό Ζΐγῶε, 50 σαΐί νέριρ ας ἰἄέεε ἐ 226 
δοοζε..... ΔΙῸ εξ αριγοηό φωεῥοῦό ἐλαΐί, δεεαιέσε ζἦεεε αγε τελοοί-δοοξς, 
ἐλεγοίογε ἐλεν αγε δεπμσαίά ἐδε ααἰμδ γεαάεγ. Ζ7.εν εοριζαΐ» λέ ποῦν γίεεί 
γεσμέξς οΓ δε ὁεέ Δεδέξεαϊ φσελοίαγελέῥ, αμαὶ ἐλαξ ἤρε ἐλε σνδῦν τἐρεῤῥεεί 
,»ν»ηρ"." : 

Φοβῆυδ. «5ελοοΐ σμαγαάϊαρι.---- ““ ΤῊΝ 1 {|1|6 Ῥοοῖκ 15 ἃ τηοἄεϊ οὗ ψῇῆδίὶ 
εἀϊίοχίαὶ ννοσῖκ, ἰηιθηάεὰά ἴοσ τἴμ6 56 οὗ γουηρ᾽ δια ἀεδηΐδ, 5Βῃου]α Ὀ6 ; δηὰ 
να σοι] βοασοθὶν ῥσαῖβα ἰἃ ποτα ΠΙΡΏΪ τη ὉΥ βαγίπρ τῆδὶ 1ΐ 15 ἴῃ 
ΕΥΘΙῪ ννΑΥ σοΥΩΥ οὗ [ΠΕ γο]υπηεβ ἔμαΐ πᾶνε σοης Ὀεΐοτα 1." 

«ελοοίγεξοέγε55. το Α ταοϑδί δεῖ] {{{|Ὶπ τηδησαὶ ἴοσ 5ίυθηίβ ΟΣ 
ἰοδοδεῖβ.᾽ἢ 

δυάροβΒ. Ζαμεαΐομαϊ λίπιυς (ἘΔ͵ΊΏΡυτρὮ). - ὙἼΠμῈ Ὀοοΐκς πλδῖζοβ 
ἀν᾽ Δ Ὁ]6 ἔοσ ἰθδομίηρ ραγροβεβ {πς γεβὰ] 15 οἱ τἱρα βομο δυϑῃῖρ, ναγθᾶ 
Κηον]εάρε, δηὰ τεϊριουβ ἰηϑιρῃς.᾽ 

,ϑελοοέ»εαςίεν.---- ΤῊς ψοτῖκ βῆονβ πγϑί-σταῖθ ΟΣ τ δ 5], δηα ΓΩΔΥ͂ 
ΡῈ δἀοριεοὰ ψιίδοιΐ Πεϑιταϊοη. 

ΒΒΙΏΤΙΘΙ] 1. διὰ 11. «αἠηγάαν Δευΐειυ.----"Ῥυοίεβθοσ ΚΙΚΚΡΑΤΕΙΟΚ᾿Β 
ἵνγο (ΠΥ νο]πΠ165 οἡ {86 ΕἾτϑί ἀηὰ ϑεοομὰ Βοοὶϑβ οὗ ϑδγχιθὶ ἀγα χυϊῖς 
ποᾶα] βοῃοο]-ὈοοΪτς ; [Π6 ποῖεβ εἹυοίἀαῖα Ἔν συ ροβϑὶ]ς ἀπο ου ν ἢ 
ΒΟ ΠΟΪΔΥΥ ὈτανῚῪ δηά ο]οαιπ 655 δηᾶ ἃ ρεγίδοϊ κΚπον]εάρε οὗ (ἢς 500])6οἱ.᾽ 

Κιηρβ 1. Ἡείεγαη Με λοσέεέ διηάαγ-δελοοί Δ. ά.---" ἘΔ] 
πιϑοία] ἔου [Ἔδοῆοῖβ οὗ γουῃρ τε η 5 ΒΙΌ]6 οἷαθθος δηὰ [οσ εαγηδδὶ ΒὉ]6 
βίυἀδηῖς {Ποιηβεῖνεβ. ὙΤΠΐβ 56 165 ΒΌΡΡΙΙ65 ἃ στεαΐ πεοά. [1 σοῃίδὶηβ 
τοῦ ἢ νϑ] Δ Ὁ ]6 ̓ ϑι γι οἰ ΟῊ ἴῃ 51:4}} σοιρδϑϑ8.᾽; 

Βὺυ Ματὶς, 80 170κΚο. Ομ αγαΐαι.--- Ὗς ἤανα τεοοϊνοα (ἢ νοϊυτηθα 
οὗ 8: Μαῖκ δῃὰ 51: 1κῸ ἴῃ (ἢϊ5 5βογ65... ΤᾺ6 ἴνγο νοϊαηχθβ βθοῖῃ, οὐ ἴῃ 6 
Ψ}Ο]ς, ν6]} δἀαρίοα ἔοτ Ξε ῇοο] 56, ἃσε ψὲ}} δῃὰ σδγθί]}} ῦ ρῥυϊηϊοά, δρᾶ 
Ἀνθ τρᾶρ5 Δη4 ρσοοά, ᾿ῃΠουρἢ ΠΘΟΘββαΥΥ Ὀγιεΐ, ἱπιγοάυςίίοηθ. ὙΏΘΓα 15 
{π|116 ἀουδὶ [ῃδῖ [15 δθῦῖεβ νν}]}} θὲ ἰουπᾶ ἂς ρορυϊατ δηᾶ 5681] δ5 [;ς 
ψῈ}1- πονσῃ Ἰάγρεῦ 5εγῖθβ, οὗ ψοἢ [ΠΟῪ τὲ δουτον διε εἀϊτοη5.᾽ 

δ Γκὸ. είεγαρ δ είλοαϊε μέρ ααγ-δελοοῖ Ζεοογάϊ ---- “ἊΝ ς σαπποῖ 
ἴοο Βῖρσῃ]γ σοσητηεηά {115 παπᾶν [{{||6 ὈΟΟΚ ἴο 411] ἰϑδοῆοτς.᾽ 

δὲ σοῦ. 2 εἰλοαϊεί 7777225.--ττ ἃ ταοάοὶ οὗ σοπάεηεαῦοῃ, Ἰοβὶηρ 
ποίπηρ οὗ 115 οἰδεάσγμθθα δηά ἴοσος ἔγοηλ [15 οοπἀθηβαίίοῃ ἰῃϊο ἃ 51128]]} 
σοραββ. ΜδηΥ νῆο Πᾶνε Ἰοηρ βίῃηςε σομρ]είθα (μεὶγ ΘΟ] σα συχη συ] ατη 
Ὑ11} πὰ 1ἴ Δῃ ἱηνα δ Ὁ] μδπάδοοϊς.᾽ 

Αοῖθ. Ζήζεγαν» Ἡγογίά,---- “ἼῊΣ ποῖεβ ἂύα νϑυῪ Ὀπ εἴ, θυΐϊ ΘΧοΘ ΘΟ 
ΟΠ ΡΥ θη βῖν , σοι  ϑίηρ 85 τι οἢ ἀδῖδι] ἰῃ [86 ννᾶν οἱ Ἔχρ δῃαίιοη 85 
νοῦ ΡῈ πεεάεα ὉΥ γουπρ 5ἰυάεηῖϊβ οὗ {πε ϑογϊρίυσες. ρυθρδυηρ᾽ ἴου 
δχασηϊηδίίοη. ἊΝ δραὶῃ γίνε ἴδε ορίπίοῃ ἰμδῖ 115 ϑθγῖθθ ἤΙγη 565 85 
τῦσἢ τὰ] Πεὶρ δ5 ψουὰ ὑβυδ!]ν 5 ϑγ βδιπάθηίβ ἔοσς ἴῃ6 (τ βῦδῃ 
ΠΛΙ ὨἸΒΊΤΥ, ΟΥἨ ἐνεῇ τ] ηἸδῖοσβ ᾿μετηϑοῖναβ.᾽ 

» 



ΤῊΕΒΕ ΟΑΜΒΕΒΙΡΘΟΕ ΘΕΕΕΚ ΤΕΈΒΤΑΝΕΝΤ 
ΡΌΞΒ ΘΟΗΟΟΙ ΑΝῸ ΓΟΟΙΙῈΕΘΕ9 

ὙΠ} ἃ Βονϊδοὰ Τοχῖ, Ὠ85θ4 ΟἹ [109 τηοβί σϑοθχῦ ΟΥ6ΆΙ δαϊδποχίῖδα, 
| δηα Επρ ϑἢ Ν οῖο8. 

ΟΡΙΝΙΟΝΘ ΟΕ ΤΗΣ ΡΕΕΘ5. 

Ἐχρορίζοσ. ---ἰ )ας αεολϊευεα αγε ἐχοείέεηπες τυλίελ δες ἐξ αὖοῦέ ἐγέ- 
ἐζερε. 

Ἐχροϑβίϊοσυ Τίμλα. ----" ἤζε εορερἑά ποί 2οήμξ οἱ δες, ἀδαπάδοοξς Ὁ γ᾽ 
2λε «μώτμέ 97 ἐλε Οσγεεξζ.᾽᾽ 

ΤΏΟ ἘΡ᾿Β019 ἴο ἴ::9 ῬΈΪΠΙΡΡΙδσιθ. Ζομάρν Οπαγίεγῖν  ευΐκευ.---"" ΤῊΚ5 
8 ἃ ἔτεϊ ταῖς ρίεςς οὗ νοῦ, Πισηϊϑῃθα ψῈ 41} [η6 Οὐεῖοαὶ Ὡοΐοθ5 ἴμαὶ ἃ 
βίυάεηι οὗ ἴῃ ἰεχὶ πεεᾶβ, δῃὰ βηγιομοα ΌὈΥ τηδηΥ ἐχοαί]επὶ παυοιδίίοῃ 5 
ἔτοσα ἀϊνὶηε5 δῃᾶ Ἴοϊμτηξηίδῖοζβ... 11 111] θν6}} ΓΟΡΑΥ ἐνεῖγ βίυάσδης ἴο 
σεῖ τ] {1{π|6 νοϊυσης δηά τωδϑίου ἱἰ.᾽" 

Ῥαβίοσζδὶ Ἐρ βῦῖοα. Ζάμεαζίομαί 7172165.-- Ὁ Βοσηλτᾶ᾽ς ἰηϊσοάυς ἢ 5 
απ ἰεχίυδ] ποῖεϑ ἰθανα ποιῃίηρ ἰο Ὀ6 ἀεϑιγθᾶ, ΤΉΘΥ ἃσγε ἰδασηθα, ᾿Ἰἴεγατν 
ἸῺ ἴοῃθ, δῃὰ ψϑσὺ ὨοΙρία] ἴο ([Ὠ6 γουηρ κιυάδῃϊς,᾽" 

Οσμαγάζαι.----  ΤῊ15 ὩΘΝ νοϊιηγ6 οὗ [Πα (δι υάρσε ατοοῖς Ταβίδιιθηϊ 
ΨῚ] Ὀὲ ψεϊοοτὴς ἴο τ ΔΩΥ͂ σἰπἀδηΐβ, ὈοΪὰ Ῥδσδᾶιβε 1ἴ ΘΌΡΡ 65 ἃ ἀϊβιϊηοῖ 
Ὑδπὶ δηα Ὀεοδῦβα ἰΐ ΒΌ ρΡΡ]16ε5 1 νν6 11. τσ Βεγῃαγά᾽β σοὺ 15 ἰῃσουσδουϊ 
Οἰδασ, 5οηϑὉ]6, βομποϊαγ κα, διά οσὐἱμποάοχ.᾽" 

7.ονπαἰρνε Οπμαγέεγίν Κευΐετυ.--- Ὅτ Βεγηδγὰδβ ἥης ὈοοΪκ ἰ5 ἃ σγεϊσοτης 
δαἀάιτοη ἴο τὰς σαι ρα ατεοῖς Τεβίδιηθηιϊ. ὙΠ6 ποῖθϑ δύὸ ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
νδιλὈ]ς ἔοτ ἴῃς βἰαἀεηῖ, Βαϊ οἴἴθη ΒΌΡΡΙΥ ποὺ ἰρδϊ ἔοσ [86 ργεδοθμοσ." 

Ζαῤέεί.--τὸ Ὦνς Βεγηατγα 5 οἀὐϊοῃ ἀεβεγνοβ ὨΙΡῊ ρῥγαΐῖθθ. [πιεηάοὰ 
ΡΙΠΤΔΑΥΪΥ “ΤΟΣ 50 ῇοο]5 ἀπᾶ οο]]οεσαβ,, ἰἴτ νν1}}} θὲ ἰουπὰ υἀδϑείὰ] ΕΥ̓͂ τδῦν 
Ὁ ὮΟ56 50 ῃοο] ΟΥ ΟΟἸ]ερα ἀδυϑ ἀγὲ Ἰοὴρ βίησε ραβί.᾽ 

Ολμγελνηηεαρ.-- 5 δά μλϊγδ Ὁ] ὈΟΟΚΚ βῃου]ά ΞΌΡΡΟΙΥ 4 ἀϊσηςϊ τγαπὶ 
---ἰμαὶ οὗ ἃ τοδῆυδὶ εαϊϊοῃ οὗ ἴμ6 Ῥαβίοσδὶ Ἐρίβι]ε5 ἰὴ ασεακ, 1} Δπ 
ἱπτοἀυςίίοη δαᾶ ποῖθϑ, ὨΙΟἢ ἃγὸ ΟἹ ἃ ᾿δνθὶ ψ ἢ τη Ὀαοὶ δηᾶ τηοβῖ 
τοοθηΐ βοο υϑῃϊρ--ἰὰ ίαςῖ, ἴΠ6 νοϊυτλς 5ὮΓΠ|ΚΕ5 Ὁ5 25 580 ἵπουουρὮ 
{γα ΟΟΥΕΥ͂, ἀπά 50 δια μθητν ὑδεῖα], (μαὶ ψψὲ Ὀεϊϊονα ἰἴ Ψν}}} γδριάϊν 
Ῥεσοοῖῖα ἃ τεοορπζοά ἰοχίροοϊς ἱπ 411 δχαηληδιίοηβ ΡῬΥΘΡασ ΟΣ ἴο 
οτγἀϊπδἔοη...... Ννε παοϑῖ ὨΘΑΥΓΠΥ σοιμηθηα ἴἢ]5 Ὀοοῖϊς----ῆοβα 5126 
5. σΟΓΙΔΙ ΠΥ ΠΟ τηξᾶβαχα οὗἁ 115 ναὶ ΟΥ υδεία]655---ἰο ἃ11 ψῇο ψνουἹὰ 
βἴπαγ [86 Ῥαβίοταὶ Ερι51165 ἴο {μεῖσγ ον ρειβοηαὶ δἀνδηίδρα ἀπὰ ὙΠ} ἃ 
νἱενν ἴο ἴῃ ἱπαργονετηθηῖ οὗ [Π6ἰγ τ] ἰδία ννουϊς. ἢ 

δὴ ὅάταθθ. “4“λέρΩ»2.--" ΤῊ5. 15. δορϑίθοσ 8ὴ δάγϊσα Ὁ]6 ἰεχί- 
Ῥοοϊς. Το ποῖίθϑ δῖὲὰ ὄχδοίυ ψνῆδῖ 15 ψδηῖεα. Ὑ ΠΟΥ͂ 5.6 ΒΟ ΠΟΙ Αυξρ, 
νῖάς τοδάϊηρ, οἰεαγ []πΚίηρ. ὍΠΟΥ ἀζὰ οδ]ουϊαϊθα 1 ἃ ΠΙΡΉ ἀερτοα ἴο 
ΒὈχαυϊαϊΘ ρα ΡῚ5 ἰο ἱμαυϊγυ ὈΟΙΒ ἰπῖο ἴμ6 ἰδηριάαρε δηὰ τς τεδομίηρ οὗ 
[Ὡς ἘΡί5116." 

Ἑσνοϊδιΐου. ζομγμαὶ οὗ Ζάμεαΐζζονε.--- “4 ΑἸ ϑοϊαῖα οδηάουτ, ἃ ἰδο]ηρ 
ἴον ΟΒυτσοὴ ἰταάϊίίοη, ἀπὰ [μ6 σοιηἱηδίοη οὗ ἃ ἔγχεα δηὰ στδοείαϊ ογ]ς οὗ 
Ὠϊξίοτχίοδὶ δ] πδίταιϊου 1 ταϊηπα ϑομο υβῃρ σμαγδοίεβα {μ15 ψουΐς. 
Ννε νἱϑῃ ννὲ ῃδὰ σχοσγε ψουΐς οἵ [6 Ξδπὶς Κιηὰ ἱπ ἴῃε ργεβεηὶ αἀδΥύ, δηὰ 
νερΐασχε ἴο (μίηἰς ἰῃαὶ ἃ τηδβϑίεσυ οἱ (ἢϊ8 πηρτγεζεπίϊουβ δαἀπτοη ψουϊὰ 
Ῥζονε ἴο ΤΏΔΩΥ ἃ τλθδῃβ8 Οἱ ΡΕΘΥΣΩΔΏΘΏΓΥ δη]δγρίηρ ἴΏ6 βοορε οὗ ἱμεὶγ 
δίμ 165 ἴῃ βδοτεὰ Ἰςετγαΐαγο.ἢ" 
πω---............. 

ΟΑΜΒΕΙΌΟΚΒ: ῬΕΙΝΤΚΌ ΒΥ 1. ΑΝῸ Ὁ. ΨΚ. ΟΥΑΥ, ΑἸ ΤΗΣ ΟὈΝΙΝΕΕΒΙΤῪ ΡῬΕΒ55, 





ΔΙΏΕΕΜΑΝ ΤΠΙΒΒΑΒῪΥ 
ΤΏΘ σχοΐυσσῃ οὗ 115 ὍΟΟΙΚ ἰ5 ἀιι6 οὐ ἴπ 6 αἀδῖο 

ἱμραϊσαῖοθα Ὀοῖονν 

Ὁδί8}:1ν ὈΟΟΙ5 δζὸ Ἰοηΐξ οιὖξ ο0Υ ἴννο Ψθοκε, υϊ 
ἴῃθσθ δῖ δχοδρίίουβ δῃηὰ (ῃῆ6 ῬΟΥΤΟΨΟΣ βῃουϊα 
Ὡοΐθ σΔΥΘΙΌΙΪν [6 αἀδῖο βίϑδυηρθα δῆονθ. ΕἼΩΘΕ 
ΔΥΘ Ομδυροα 7οσ ονογ- ἀι6 ῬοΟΚΞ δ΄ ἴ)6 χϑδΐα οὗ 
Ἦνο οσοοηΐβ ἃ αδνν; Ὁ σοβοσνϑθα ὈοΟΚκβ ΏΟΥΘ 8.6 
ΞΏΘΟΙΪΔ] Γγδίθϑ δηάὰ γχορυϊδίίοηβ. ΒΟΟΚΒ ται ὍΘ 
Ῥτοβϑοηϊρα δὲ 16 αἰϑϑῖς ἰδ ΓρΏσνν 8] ἰ5 ἀδδίγοα. 






